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A Kárpátalján élő 
magyarok több-
sége t i sztában 

van azzal, hogy vidé-
künk a II. Rákóczi Fe-
renc vezette szabad-
ságharcban kulcsszere-
pet játszott. Köztudott, 
hogy innen indult el a 

kurucok Habsburg-elle-
nes felkelése, amely egy-
értelműen az osztrákok 
gyarmatosító törekvése 
ellen irányult. A sok-sok 
adóteher, a magyarok 
egyre nagyobb kiszolgál-
tatottsága végül is fegy-
veres felkeléshez veze-

tett. Amelynek élére sike-
rült megnyerni Magyar-
ország legnagyobb kiter-
jedésű birtokának főurát, 
II. Rákóczi Ferencet. 

A fegyveres felkelésre 
hívó zászlókat Esze Tamás 
kurucvezér először Tarpán, 
majd Váriban, s ezt köve-

tően Beregszászon bon-
totta ki. A 318 évvel ez-
előtti nagy horderejű ese-
ményre emlékeztek a Pro 
Cultura Subcarpathica 
által szervezett alkalom 
résztvevői. 

Vidékünk a Rákóczi-szabadságharc bölcsője

A pünkösd az ünnep 
mély vallási tartalmán 

túl a természet látványos, 
szinte robbanásszerű újjá-
éledésének időszaka. A lelki 
és a testi megújulás szüksé-
gét talán soha nem éreztük 
annyira fontosnak, mint a 
koronavírus-járvány meg-
fékezésére hozott intézke-
dések idején a bezártság, 
a betegségtől való félelem, 
a szeretteinkért való ag-
gódás mögöttünk hagyott 
hónapjaiban, hangzott el 
a Guti Pünkösdi Napok 
megnyitóján. Örvendetes 
tény, hogy a kárpátaljai 
magyarság egyik legna-
gyobb múltra visszatekin-
tő közöségi alkalma hosz-
szú kényszerszünet után 
ismét megrendezésre ke-
rült. A járványügyi sza-
bályok betartása mellett 
megtartott ünnepen ezút-
tal is változatos program 
várta a résztvevőket. 

Guti Pünkösdi Napok huszadszor

nyilatkozatot tett 
közzé a KMKsZ
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A zászlóbontásra emlékeztek
Vidékünk a Rákóczi-szabadságharc bölcsője

A korabeli ruhákba öltözött diá-
kok, színészek, a Salánki Íjász-
kör tagjai, valamint a Kokas 
Banda történelmi zászlók alatt 
lovasfogatokon végigjárták annak 
az útvonalnak a nagyobb részét, 
amelyen toborzó körútjukon egy-
kor Esze Tamás talpasai végigha-
ladtak. Elvitték II. Rákóczi Fe-
renc üzenetét Váriba, Borzsovára, 
Nagymuzsalyba. A főként iskolá-
sokból álló közönség előtt felol-
vasták a felkelés vezetőinek le-
velét, amelyben az osztrák elnyo-
más elleni fegyveres harcra szólít-
ja az itt élő nemes és jobbágysor-
sú embereket, függetlenül azok 
vallásától és nemzetiségétől. 

Beregszászba érve a résztve-
vők tárogatószó mellett megko-
szorúzták Esze Tamás mellszob-
rát, majd a csapat a Kossuth tér-
re, a Rákóczi Főiskola bejára-
tához vonult. Itt úgyszintén el-
hangzott a szabadságharc veze-
tőinek Brezánban kelt felhívá-
sa, méghozzá két nyelven: ma-
gyarul és ruszinul. Hisz köztu-
dott, hogy a magyarok mellett 
szlovákok, románok és ruszinok 
is részt vettek a szabadságharc-
ban. A ruszinokat maga a fejede-
lem nevezte leghűségesebb né- 
pének. Végezetül a Kokas Ban-
da vezetésével a néptáncosok 

hajdútáncot mutattak be. Ezt kö-
vetően felcsendült néhány ismert 
kuruc dallam.

Rögtönzött sajtótájékoztatóján 
Kész Barnabás főiskolai tanár, nép-
rajzkutató, a Salánki Íjászkör ve-

zetője a Rákóczi korabeli esemé-
nyek felidézésének fontosságáról 
szólt. Bölcsője ez a vidék a ma-
gyarság egyik legjelentősebb sza-
badságküzdelmének, hangsúlyoz-
ta a hagyományőrző csapat veze-
tője. Mi, itt élő magyarok történel-
münk ezen dicső fejezetéből erőt 
meríthetünk mai küzdelmeinkhez. 
A többi velünk élő más nemzetek 
tagjai számára pedig azt üzenik 
ezek az események, hogy együtt, 
összefogva, a másik múltját, ha-

gyományait, nyelvét tisztelve 
tudjuk csak felvirágoztatni vi-
dékünket. 

Pallagi Marianna, a Pro 
Cultura Subcarpathica civil 
szervezet irányítója arra emlé-
keztetett, hogy 2017-ben Be-
regszász polgármesteri hiva-
talának vezetői úgy döntöttek, 
hogy a városnapi ünnepségso-
rozat egyik nyitó rendezvénye 
a zászlóbontás emlékének fel-

idézése legyen. A pandémia 
ugyan most nem tette lehe-
tővé, hogy e jeles esemény 
köré fesztivált szervezzenek, 
ám az alkalom így is emléke-
zetes marad annak valameny-
nyi résztvevője és nézője szá-
mára. Örvendetes, hogy ezút-
tal is igen sok fiatal ismerke-
dett meg múltunk ezen dicső 
fejezetével, mutatott rá a fő-
szervező.

Kovács Elemér

A Kárpátaljai Magyar Kulturá-
lis Szövetség (KMKSZ) elnök-
sége megdöbbenését fejezte ki, 
amiért Volodimir Zelenszkij uk-
rán elnök a Donyec-medencei 
helyzettel hozza összefüggésbe 
a kárpátaljai magyarokat.

A KMKSZ elnöksége nyi-
latkozatban üdvözölte azt, hogy 
Zelenszkij második évértéke-
lő beszédében nem feledkezett 
meg az országban élő nemzeti ki-
sebbségekről, külön kiemelve a 
kárpátaljai magyarságot. „Mind-
azonáltal megdöbbentőnek tart-
juk, hogy az ország első embere 
beszédében a Donyec-medencei 
helyzettel hozta összefüggésbe 
maroknyi közösségünket, tovább 
erősítve ezzel a többségi társada-
lomban az elmúlt években lábra 
kapott magyarellenes hangula-
tot” – fogalmaz a dokumentum.

A KMKSZ nyilatkozata rá-
mutat, hogy az állampolgárság 
és a nemzetiségi hovatartozás 
két külön kategória. „A ma-
gyar kisebbség lojális az ukrán 
államhoz, és 2017-ig nemze-
ti önazonosságának megőrzé-
sét az ország vezetése is törvé-
nyileg garantálta” – áll a nyi-
latkozatban. A kárpátaljai ma-
gyarság helyzetének rendezé-
sét továbbra is szerzett jogai-

Nyilatkozatot tett közzé a 
KMKSZ

nak helyreállításában és azok 
betartásában látja a legnagyobb 
magyar érdekvédelmi szervezet 
elnöksége.

Az ukrán elnök halasztha-
tatlan jelzéssel ellátott, Ukraj-
na őshonos népeiről benyújtott 
törvénytervezetét „előremutató-
nak tartja” a KMKSZ. Ugyan-
akkor felhívja az illetékesek fi-
gyelmét, hogy az őshonos nép-
csoport fogalmának és jogai-
nak definiálásakor vegyék fi-
gyelembe az idevágó nemzet-
közi gyakorlatot, a Velencei Bi-
zottság ajánlásait, s a diszkri-
minációmentesség követelmé-
nyeit is.

A nyilatkozat rámutat, hogy 
„a Kárpátalja területén több mint 
ezeregyszáz esztendeje letele-
pedett magyarságot is megille-
ti a jog, hogy Ukrajna őshonos 
népei között tartsák számon”. A 
KMKSZ ezért ismételten felké-
ri az illetékeseket, hogy „dön-
tésük meghozatalakor ne hagy-
ják figyelmen kívül a történelmi 
tényeket”.

A törvénytervezet 1. cikke 
csak az Ukrajna területén kívül 
saját államalakulattal nem ren-
delkező népeket ismeri el ősho-
nosoknak.

MTI/Kárpátinfo

Évértékelt az ukrán elnök, törvénytervezet az őshonos népekről

Potápi Árpád János kiemelte: 
a határon túli magyar közösségek 
közül a kárpátaljai nemzetrész 
van a legnehezebb helyzetben a 
2010-es évek közepe óta. Ezért a 
támogatásoknál Kárpátaljának ki-
vételezett szerepe van – tette hoz-
zá. A szociális csomag megpá-
lyázható éves keretösszege 2015 
óta folyamatosan nő: hat éve 791 
millió forintra, tavaly már 2,36 
milliárd forintra lehetett pályáz-
ni – ismertette.

Az államtitkár hangsúlyozta, 
hogy idén két új alkategóriával bő-
vül a szociális csomag, így azt már 
a kórházi kisegítő dolgozók, vala-
mint a szociális és a gyermekjólé-
ti szolgáltatást vagy a fogyatékos-
sággal élők ellátását biztosító in-
tézményben feladataikat magyar 
nyelven ellátók is igényelhetik. A 
további újdonságok között emlí-
tette, hogy gyermekenként 30 ezer 
forintra emelték a gyermekétkez-
tetési támogatás összegét.

Potápi Árpád János tájékozta-
tása szerint a szociális program-
csomagra kilenc kategóriában le-
het pályázni. A fentieken túl ezek 
között említette a magyar nyelvű 
köznevelési intézményben dol-
gozóknak, a magyar nyelvű saj-
tónál dolgozóknak, a színészek-
nek, előadóművészeknek, a sport-
iskolákban, sportegyesületekben 
dolgozóknak, valamint a műve-
lődésszervezőknek és könyvtá-
rosoknak elérhető támogatási le-
hetőségeket.

A programcsomag korábbi 
eredményeit sorolva elmondta, 
hogy 2015 és 2020 között jelen-

Közzétették a kárpátaljai szociális 
programcsomag idei felhívásait

Több mint 2,5 milliárd forint keretösszeggel közzétették a kárpát-
aljai szociális programcsomag idei felhívásait – jelentette be a Mi-
niszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Budapesten, 
sajtótájékoztatón.

tősen – 9500-ról több mint 14 ezer-
re – nőtt a támogatottak száma, eb-
ben benne van a gyermekétkezte-
tésben részesülő 6368 kárpátaljai 
magyar óvodás és kisiskolás is. Be-
számolt arról is, hogy idén is foly-
tatódik az egyházi személyek támo-

gatása, akik közül 2020-ban több 
mint négyszázan kaptak egyszeri 
fizetéskiegészítést.

Potápi Árpád János a prog-
ram céljának nevezte, hogy segí-
teni tudják a kárpátaljai magyarok 
szülőföldön boldogulását, hogy ne 
kelljen elhagyniuk az otthonukat. 
Elmondta: a felhívások a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján 
(www.bgazrt.hu) érhetők el.

Brenzovics László, a Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövet-
ség (KMKSZ) elnöke a támogatást 
megköszönve a többi között arról 
beszélt, hogy Ukrajnában a 2010-
es évek közepén olyan helyzet ala-

kult ki, amely „súlyos helyzet-
be sodorta az amúgy sem köny-
nyű körülmények között élő ma-
gyarságot”.

A szociális programcsomag 
előzményeit felidézve arról be-
szélt: 2014–2015-ben sokan arra 
számítottak, hogy Kárpátaljáról 
tömegesen települnek ki a ma-
gyarok. Ezért javasolták a ma-
gyar intézmények, és ezzel a ma-
gyar közösség megmaradását se-

gítő támogatásokat. Brenzovics 
László értékelése szerint a prog-
ram elérte a célját, mivel a kár-
pátaljai magyarság „tömeges 
exodusa” nem indult meg. Sike-
rült megőrizni a beregszászi szín-
házat és az ottani magyar nyelvű 
sajtó működését is – emelte ki.

A KMKSZ elnöke egyúttal 
köszönetet mondott a magyar 
kormánynak azért, hogy lehető-
séget biztosított a kárpátaljai ma-
gyaroknak a regisztrációra a ko-
ronavírus elleni oltáshoz. Hang-
súlyozta, az ottani magyaroknak 
nagy szükségük van erre.

MTI

Az ukrán parlament csütörtöki ülé-
sén három új minisztert nevezett ki 
a gazdasági, az infrastrukturális és 
az egészségügyi tárca élére.

A törvényhozás döntése értel-
mében Olekszij Ljubcsenko lett az 
új gazdasági miniszter, aki egyben 
miniszterelnök-helyettesi tisztsé-
get is kapott. Kinevezését a jelen 
lévő képviselők közül 293-an tá-
mogatták a 450 fős törvényhozás-
ban. Ljubcsenko ezelőtt az állami 
adóhivatal vezetője volt.

Az új infrastrukturális mi-

niszter az ukrán állami közuta-
kért felelős állami ügynökség 
(UKRAVTODOR) eddigi vezetője, 
Olekszandr Kubrakov lett. Az ő ki-
nevezését 284 képviselő támogatta.

Elődeiket – Ihor Petrasko gaz-
dasági és Vladiszlav Kriklij infrast-
rukturális minisztert – kedden me-
nesztette a parlament, miután ma-
guk nyújtották be lemondásukat.

A parlament kinevezte to-
vábbá egészségügyi miniszter-
ré Viktor Ljasko eddigi országos 
tisztifőorvost. A kormány által be-
nyújtott kinevezési javaslatot 262 
képviselő szavazta meg, az ellen-
zéki frakciók viszont nem támogat-
ták az előterjesztést. A korábbi mi-
nisztert, Makszim Sztepanovot – a 
miniszterelnök indítványa alapján 
– kedden menesztette a parlament. 
Az indoklás szerint elégedetlenek 
voltak munkájával főként a koro-

Új minisztereket nevezett ki 
az ukrán parlament

navírus elleni oltási kampány és az 
oltóanyagok Ukrajnába szállításá-
nak lassú tempója miatt. A 41 éves 
Ljasko eddig tisztifőorvosként a 
miniszterhelyettesi posztot is be-
töltötte a tárcánál.

Ljasko a parlament előtt ígére-
tet tett arra, hogy az év végéig Uk-
rajnában mindenkit beoltanak ko-
ronavírus ellen, aki be akarja ol-
tatni magát.

A legfrissebb hivatalos adatok 
alapján koronavírus elleni védőol-
tásból eddig 964 745-en kapták meg 

az első, és 48 070-en a második dó-
zist is az országban – számolt be az 
Ukrajinszka Pravda hírportál.

Az UNIAN emlékeztetett arra, 
hogy május 18-án újabb szállít-
mány Pfizer-vakcina – 122 850 dó-
zis – érkezett Ukrajnába. Denisz 
Smihal kormányfő azt mondta, 
hogy ezzel az oltóanyaggal tanáro-
kat készülnek beoltani.

Szerhij Skarlet oktatási minisz-
ter hétfőn az RBK-Ukrajina hírpor-
tálnak adott interjújában elmondta: 
fontolgatják, hogy kötelezővé teszik 
a koronavírus elleni oltást a pedagó-
gusoknak a gyerekek közötti munka 
jelentette fertőzésveszély miatt. Hoz-
zátette ugyanakkor: míg a kezdetek-
ben csupán 32 százalékuk állt készen 
arra, hogy beoltassa magát, most már 
az oktatási intézmények dolgozóinak 
átlagosan a 90 százaléka.

MTI/Kárpátinfo

Viktor Ljasko 
egészségügyi miniszter
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Pünkösdi királyválasztás és 
királynéjárás

Ünnepre hangolódás a Nagyberegi Tájházban

Ezút ta l  i s  v idám gyer-
mekzsivalytól volt hangos a 
Nagyberegi Tájház udvara. 
Ahová most a gáti és a helyi 
iskolások jöttek el, hogy fel-
elevenítsék a pünkösdi szoká-
sokat, hagyományokat, része-
sei legyenek a pünkösdi király-
választásnak, a királynéjárás-
nak, illetve különböző népi já-
tékokkal ismerkedjenek. 

A kisdiákokat és kísérő-
iket a szervező Pro Cultura 
Subcarpathica civil szervezet 
képviseletében Gál Adél üdvö-
zölte. Mesélt a tájházban kiál-
lított tárgyakról, eleink életvite-
léről, bemutatta az itt kialakított 
botanikuskert növénykülönle-
gességeit, majd azokkal a fából 
faragott népi játékokkal ismer-
tette meg a résztvevőket, ame-
lyekkel a déd-, ük- és szépszü-
leink szórakoztak. Nos, ezek a 
játékok most is meghódították 
a gyerekeket: valamennyien ön-
feledten játszottak a diótörővel, 
próbálták ki magukat a gólyalá-
bon vagy a „sítalpon”, verseng-

tek a csigahúzóval, vagy éppen a 
célbadobásban mérettettek meg. De 
a kézműves foglalkozások is lekö-
tötték őket. Ezúttal Lőrincz Évával 
pünkösdi rózsát hajtogattak, Sze-
nek Miklóssal pedig a faégetést, a 
gravírozást próbálhatták ki. 

A legnagyobb érdeklődés persze 
a pünkösdi királyválasztást kísérte. 
Bár ez a szokás nem igazán volt el-
terjedt vidékünkön, de a szervezők 

fontosnak tartják, hogy a gyerekek 
megismerjék a magyar kultúrkör-
höz tartozó népszokásokat, hagyo-
mányokat. Ezúttal Gál Adél mesélt 
a pünkösdi királyválasztásról. El-
mondta, hogy ez volt a pünkösdi já-
tékok fő attrakciója, s többnyire ló-
verseny vagy más ügyességi próba 
során döntötték el, ki erre a legmél-
tóbb. A pünkösdi király egy évig 
tartott, s bizonyos kiváltságokkal is 
járt. Például ez idő alatt minden la-
kodalomba, ünnepélyre, mulatság-
ra hivatalos volt, minden kocsmá-
ban ingyen fogyaszthatott a közös-
ség kontójára, s a legénytársak is ad-
tak a szavára. 

Igaz, nem lovagi tornán, de 

most is megmérettettek a kislegé-
nyek, akik a tájházban kipróbál-
ható ügyességi játékokban bizo-
nyíthatták rátermettségüket. En-
nek eredményeként idén Baksa 
Botond lett a pünkösdi király, aki 
Tóth Reginát választotta maga 
mellé pünkösdi királynévá.

Közben megérkezett a Kár-
pátalja-szerte igen népszerű 
Kokas Banda, akik nemcsak az 
eseményt záró táncházban húz-
ták a talpalávalót, de Kokas Er-
zsébet vezetésével a pünkösdölés 
hagyományával is barátkoztak. 
A sok-sok alkalomhoz illő nép-
dal, gyermekjáték mellett például 
megismerkedtek a királynéjárás 
szokásával. Ennek során eredeti-
leg négy (később több) nagyobb 
leány körbevitt a faluban egy ötö-
diket – a legkisebbet, a legszeb-
bet –, akinek feje fölé kendőt fe-
szítettek ki. Megálltak az udvaro-
kon, énekeltek és jókívánságokat 
ismételgettek, a végén pedig fel-
emelték a kislányt, s termékeny-
ségvarázsló mondókákat mond-
tak. Ifj. Kokas Károly ezúttal is 
magasba lendítette a kis pünkös-
di királynét, a többiek pedig han-
gosan kiabálták: „Ekkora legyen 
a kendtek búzája!”

Mivel régen a pünkösdö-
lő gyerekek ajándékot kap-
tak, a Nagyberegi Tájház évad-
záró  rendezvényérő l  sem 
tért haza senki üres kézzel: a 
kézművesfoglalkozáson készí-
tett dolgaik mellé mindenki ka-
pott egy kis apróságot. És termé-
szetesen a résztvevők ezúttal is 
megkóstolhatták Olasz Piroska, 
a tájház nagyszerű szakácsnőjé-
nek kemencében sült finomsága-
it: most rácsos kapros-túrós ke-
rült terítékre. 

Hogy mennyire hasznosak 
ezek a foglalkozások, arról a 
sok-sok vidám, elégedett gyer-
mekarc mellett az is tanúskodik, 
hogy az itt igencsak aktívan töl-
tött órák alatt senkinek sem jutott 
eszébe a net, a mobiltelefon… 

Kovács Erzsébet

Mindig friss hús a Beregi Betyárban

Házias ízek minden napra
 Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor egy ízletes étel lát-
tán – vagy akár csak a hallatán – összefut a nyál a szánkban. 
Ezekhez a minőségi alapanyagokat pedig csak igazi szakértők-
től szerezhetjük be. A Beregi Betyár nevű húsos bolt csakis ha-
zai termékekkel várja vásárlóit. Tulajdonosával, Kovács Emil-
lel beszélgettünk.

– Hogyan került közel a 
szakmához?

– Szüleim 2003 és 2016 kö-
zött működtettek egy sertéstele-
pet. Az utolsó évben sajnos fel-
ütötte fejét nálunk is az afrikai 
sertéspestis, így le kellett ölni 
az állatállományunkat. Mon-
danom sem kell, szüleimet na-
gyon megviselték a történtek. 
Ekkor én még nem gondolkod-
tam azon, hogy ebben a szak-
mában helyezkedjem el, ugyan-
is állami munkahelyen dolgoz-
tam. Majd 2018-ban megnősül-
tem, és ekkor jött az a gondolat, 
hogy indítsunk egy családi vállal-
kozást. Balazséron élünk, ott van 
a sertéstelepünk is, emellett egy 
kisebb földterület is birtokunk-
ban van, ahol az állatok etetésére 
szánt takarmányt termeljük meg. 
Úgy gondoltam, hogy ez jó le-
hetőség mindannyiunk számára, 
hogy itthon, közö-
sen próbáljunk meg 
boldogulni.

– Majd megnyi-
tották a húsos bol-
tot. Hogyan jött a 
névválasztás?

– Az a faj ta 
ember vagyok, aki 
szereti alaposan át-
gondolni a terve-
ket. Tapasztaltam 
már, hogy ha az 
üzleti életben hir-
telen döntünk, an-
nak nem mindig 
lesz jó vége. Adó-
dott egy lehetőség, 
hogy Beregardóban 
bérbe vehettük a bolthelyiséget, 
sokat gondolkodtunk rajta, de vé-
gül is belevágtunk. A névválasz-
tás az én ötletem volt. A Beregi 
szó a Bereg-vidéket jelöli, a Be-
tyár pedig igazi magyaros csen-
gést varázsol neki. 

– Mit kínálnak vásárlóiknak?
– Boltunkban csakis hazai ser-

téshús kapható. Mint említettem, 
saját földünkön megtermelt takar-
mányt adunk az állatoknak, vala-
mint, amikor vásárolok más gaz-
dáktól sertést, mindig állatorvosi 
vizsgálatnak vetjük alá, és csak a 
jóváhagyás után kerülnek ki pol-
cainkra. Így biztosíthatok minden-
kit arról, hogy jó minőségű, friss 
alapanyagot vásárolnak a vacsorá-
hoz. Üzletünkben a friss hústól a 
füstölt áruig minden megtalálható. 
Ilyen a sonka, kolbász, szalonna, 
oldalas, heti két alkalommal hur-
kát is tudnak vásárolni. Emellett 
előrendelést is felveszünk, ilyen-
kor telefonon vagy a közösségi ol-
dalakon rendelhetik meg a kívánt 
árut a vásárlók.

– Milyen nehézségei vannak 
a szakmának?

– Teljes egészében családi 
vállalkozás vagyunk, a felesé-
gem vállalta magára az üzlet irá-
nyítását, én a szüleim segítségé-
vel a háttérmunkát végzem. Meg-
tapasztaltuk azt, hogy nemcsak a 
kezdet, hanem a folytatás is kihí-
vás. Folyamatos munkaerőhiány-
nyal küszködik ez az ágazat is. 
Emellett éjjel-nappal jelen kell 
lenni. A meleg időszak közeled-
tével a füstölt árut például csak 
éjszaka tudjuk elkészíteni.

– Hogyan lehet megújulni 
ebben a szakmában?

– Azt szoktam mondani, hogy 
ez az a szakma, amely nem kí-
ván sok fejlesztést, újítást. A régi, 
jól bevált, nagyapáinktól meg-
tanult módszert kell alkalmaz-
nunk. Emellett persze sok odafi-
gyelés szükséges, hogy jó minő-
ségű húst árulhassunk. Természe-
tesen a már említett sertéspestist 
nem tudjuk elkerülni, de a megfe-
lelő higiéniás szabályok betartása 
nagyon fontos a megelőzésben.

– Hogyan hatott munkájukra 
a koronavírus-járvány?

– Idén márciusban, a szigorú 
karantén alatt nyitottuk meg üz-
letünket. Sokan kételkedtek ben-
nünk, de mi nagy lelkesedéssel 
vágtunk bele. És bár az élelmi-
szer minden időben szükséges, 
a többi gazda elmondásából ítél-
ve, eléggé megcsappant a vásár-
lóik száma. Reménykedünk ab-
ban, hogy aki egyszer megkós-

tolja termékünket, visszajár majd 
hozzánk, hiszen jó minőségű húst 
tud nálunk vásárolni.

– Mit jelent önnek a vállal-
kozása?

– Kicsit olyan, mintha a gyer-
mekem lenne. A kezdetektől én 
felügyelem a munkát, én vásá-
rolom az állatot, jelen vagyok a 
feldolgozásnál, néha még az el-
adásnál is. Megtapasztaltam már 
jó és kevésbé jó oldalát is, úgy-
hogy bátran mondhatom, a szí-
vem csücske ez a vállalkozás. Eb-
ben az ágazatban nincs megállás, 
nincs szabadidő, az állatokat gon-
dozni, etetni kell akkor is, ha na-
gyon meleg vagy nagyon hideg 
van. Mint említettem, családi vál-
lalkozás vagyunk, mindenki ki-
veszi részét a munkából, nagyon 
büszke vagyok mindannyiunkra.

– Milyen tervei vannak?
– Ezzel az üzlettel nincs több 

tervem. Úgy gondolom, hogy 
fenntartani, működtetni kell to-
vábbra is, kicsit bővíteni az ál-
latállományt, megtartani a vá-
sárlókat, és nem elveszíteni a be-
lénk vetett bizalmat, ez a fő fel-
adatunk. Természetesen vannak 
más terveim, egy másik ágazat-
ban tevékenykedni, szintén üz-
letet nyitni. Azért tartom ezt fon-
tosnak, mert a jelenlegi gazdasági 
helyzetben elengedhetetlen, hogy 
több lábon álljunk, több minden-
nel foglalkozzunk. Sosem tud-
hatjuk előre, hogy mi fog történ-
ni, és ha az egyik üzlet elbukik, 
a család megélhetését fenn tudja 
tartani a másik. 

– Mi pedig sok sikert kívá-
nunk tervei megvalósításához!

Kurmay Anita

Ahová születtünk, ott a helyünk
Guti Pünkösdi Napok huszadszor

A szépen feldíszített májusfát 
körbe álló közönséget a rendez-
vény ötletgazdája, Sin József, a 
KMKSZ Beregszászi Járási Kö-
zépszintű Szervezetének elnöke 
köszöntötte. Aki annak a remé-
nyének adott hangot, hogy a ko-
ronavírus-járvány nehezén már 
túl vagyunk, a védekezés után 
eljött a megújulás, az újjáépítés 
korszaka. Legyen szó közösségi 
intézményeink, a helyi infrast-
ruktúra és nem utolsó sorban az 
emberi kapcsolatok megújulá-
sáról. Az elnök kiemelte a szü-
lőföldön való megmaradás és 
boldogulás fontosságát. Ahová 
születtünk, ott a helyünk, idézte 
a népszerű dal refrénjét. 

Rezes Károly, a Beregszá-
szi Járási Tanács elnöke gratulált 
a gutiaknak a Keleti Partnerség 
program keretében szépen fel-
újított új iskolaépülethez, s ah-
hoz, hogy szeptemberben 15 el-
sős ül majd az iskolapadba. Nagy 
Anna, az önkormányzati kistérség 
polgármestere meggyőződéssel 
vallotta, hogy ha lassan is, de az 
élet visszatér a régi kerékvágás-
ba. Gyebnár István, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusának 
konzulja arra emlékeztetett, hogy 
a járványhelyzet a sok-sok meg-
próbáltatáson és tragédián túl ép-
pen a helyi közösségek építése te-

rén okozta a legnagyobb problémá-
kat. Látható módon a mostani ren-
dezvény ezt az űrt kívánja pótolni. 

A nap folyamán sor került az is-
kola udvarán felállított, az ungvári 
Roman Vaszil szobrász által alko-
tott Angyal c. szobrának a felavatá-
sára. Az alkotás a tavaly megrende-

zett VI. Kárpátaljai Szobrásztábor-
ban készült. Szimbolikus jelentő-
séggel bír, hogy a szobor éppen egy 
iskola bejáratánál kerül felavatásra, 
hangsúlyozta vidékünk szobrásztá-
borainak a szervezője, Matl Péter. 
Az intézmény tanulói az alkotás 
mellett elhaladva, arra tekintve el-
gondolkodhatnak azon, hogy az éle-
tük során melyik utat választják: a 
közösségi értékeket megtagadó bu-
kott angyalét, vagy a közösség épí-
tését felvállaló felszálló angyalét.

 A helyi intézmény tanulói ver-
ses-énekes játék keretében felele-
venítették a pünkösdi királyné és a 

pünkösdi király megválasztásá-
nak szép hagyományát. 

Az óvodaépület közösségi ter-
mében sor került Matl Péter és id. 
Gogola Zoltán műveiből készült 
kiállítás megnyitójára. Ugyanitt a 
Bereg Alkotóegyesület tagjainak 
szőtteseiben is gyönyörködhet-
tünk. A résztvevők megtekinthet-
ték Pocsai Erzsébet csuhéból font 
használati és dísztárgyait. Megvá-
lasztották a pünkösd szépét is: a 
korona Gajdos Katinka 9. osztá-
lyos tanuló fejére került. 

Régi hagyomány, hogy a Guti 
Pünösdi Napok keretében labda-
rúgótornára kerül sor. A küzdel-
mek ezúttal öt csapat részvételé-
vel zajlottak. Végül is a győztes-
nek járó serleget a nagybégányiak 
emelhették a magasba. 

A késő délutáni órákban tánc-
házba invitálták a résztvevőket, 
ahol a Sodró Együttes tagjai a 
Kárpát-medence különböző táj-
egységeinek táncaival ismertet-
ték meg az érdeklődőket. A talp-
alávalót természetesen a formá-
ció kiváló muzsikusai húzták.

Kovács Elemér
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Éjjel, nappal várjuk hívását!
Bizalmasan beszélhet!
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„Bízzál az Úrban teljes  szívből, 
és ne a magad eszére támasz-
kodj! Minden utadon gondolj 
Rá, és Ő egyengetni fogja ösvé-
nyeidet. Ne tartsd bölcsnek ön-
magadat, féljed az Urat és ke-
rüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez 
testednek és felüdülés csontja-
idnak.” (Példabeszédek 3, 5–8)  

Divatos versenyeket közve-
títenek a TV-ben. Szinte minden 
versenyre induló azt reméli, hogy 
nyerni fog. Ez természetes is. 
Megfigyeltem, hogy akik nagyon 
sok önbizalommal rendelkeznek, 
akik dicsekednek, hencegnek és 
túlságosan magabiztosak, azok a 
versenyzők nem nyerik el a né-
ző-hallgató közönség tetszését 
azonnal. A versenybizottság tag-
jai meg nagyon vigyáznak, hogy 
ne lássák meg rajtuk a szimpáti-
át vagy az ellenszenvet. Nekik re-
ális, független, igazságos döntést 
kell hozni. Vannak szorongók, 
akik izgulnak, nem biztosak még 
magukban sem a félelem miatt. 
Kevesen, de vannak olyanok is, 
akiknek van önbizalmuk, bátrak, 
de van önkritikájuk is. 

Megfigyeltem, hogy mindjárt 
az első fordulónál kibukik az ön-
teltek csoportja. Ezek dühösek, 
szidják a versenybizottságot, igaz-
ságtalannak nevezik őket. A szo-
rongók legtöbbször megnyugsza-
nak az első fellépés után, ha van 
tudásuk. A harmadik csoport rend-
szerint alázatosabb, nem fennhé-
jázó, nem dicsekvő, de cselekvő. 
Ők azonnal megnyerik a közön-
ség, a drukkolók tetszését. Azt is 
észrevettem, hogy a bírálóbizott-
ság ezekkel az emberekkel türel-
mesebb, elnézőbb, és nem sajnál-
ják tőlük a biztatást, a jó szót sem.

Ma reggel, amikor ezt a fen-
ti igét olvastam, ezek a verseny-
ző fiatalok  jutottak eszembe. 
Szinte biztos, hogy a legtöbb fi-
atalt senki nem tanította, nem fi-
gyelmeztette, nem készítette fel. 
Vagy ha akadt egy tapasztalt, ér-
telmes személy, aki próbált taná-
csot adni, tanítani, azt nem hall-
gatta meg, mert öntelt, beképzelt 
volt az illető. De nagy előnyére 
vált a tanítás annak, aki hallga-
tott, figyelt és szívébe, elméjébe 
véste a tanácsot, tanítást.

Salamon, az édesapa, a Példa-
beszédek könyvének írója szeret-
né felkészíti gyermekét egy nagy 
életversenyre.Tanácsai több ezer 
év távlatából nézve is igazak, 
hasznosak és megtartásravalók. 
Salamon már tapasztalatból tud-
ta, hogy az istenfélelem, az alázat 
és a bölcsesség áldást hoz. 

Oly sokszor a magam eszére 
támaszkodtam, az érzéseim után 
cselekedtem. Mindig ráfizettem, 
megjártam, ha nem kértem ki Is-
ten tanácsát, ha figyelmen kívül 
hagytam, vagy mellőztem azt. 
„Minden utadon gondolj rá és Ő 
egyengetni fogja ösvényedet...”

Arra vártam, hogy Isten ki-
nyit kapukat, elintézi ügyemet, 
meghallgatja kérésemet, megáldja 

Figyelj az Úrra!
döntésemet, utamat. Sokszor nem 
így történt. Amikor már a mere-
dek és nagyon is bizonytalan út-
szakaszhoz értem, akkor kérdez-
gettem magamtól: „Mi ez? Mi-
ért nincs áldás rajtam, miért nem 
mennek a dolgok simán, miért si-
kertelen a próbálkozásom?”

Önmagamat kérdeztem, 
eredménytelenül. Már fájt a fe-
jem, fáradt, kimerült, ingerült 
voltam, az ízületeim, minden 
csontom fájt a nagy benső harc 
miatt. S amikor minden kilátásta-
lan vagy bizonytalanná vált előt-
tem, akkor jutott eszembe, hogy 
kérdezzem meg az Urat. Ő soha 
nem utasított el! Soha nem tette 
félre a kérdésemet – válaszolt.

Attól függően, hogy mennyi-
re tudtam  elcsendesedni előtte, 
milyen mélyen tudtam magam-
ba szállni. Isten közel jött szí-
vemhez, szólt hozzám, beszélt ve-
lem a problémámról. Nem vádolt 
soha! De vádolt a lelkiismeretem, 
a szívem. Ha bűnbánattal bocsá-
natot kértem, Ő felszabadított, 
tudom, megbocsátott önteltsége-
mért, engedetlenségemért. Bé-
kesség töltötte be a szívem, nagy, 
nyugalmas csend volt lelkemben. 
Ebben a csendben beszélt velem, 
szólt hozzám az Úr. Tanácsolt, 
irányt mutatott és megújított tes-
temben, lelkemben. Szinte felfris-
sültem, elmúlt a fejfájásom, már 
az ízületeim sem sajogtak annyi-
ra... Ellazultam és öröm töltötte 
be a szívemet. Már tudom, hogy 
az „én ösvényem” csak akkor lesz 
újra egyenes és sima, ha megál-
lok és keresem Tanítóm, Meste-
rem tekintetét, és kérem az Ő se-
gítségét. „Bízzál az Úrban teljes 
szívből, és ne a magad eszére tá-
maszkodj!”

Ne tévesszük össze: más az 
önteltség, beképzeltség, és más 
az önbizalom. Ha a sebészem-
nek nem lett volna önbizalma, 
hogy a műtétet el tudja végez-
ni rajtam, akkor mit történt vol-
na velem a műtőasztalon? Hála 
Istennek, volt tudása, bátorsá-
ga és önbizalma – a műtét sike-
rült. Ha egy diák becsületesen ta-
nult, kell, hogy önbizalma legyen 
és bátran induljon a vizsgának. 
Szeretek sütni-főzni, de annyi-
ra nem vagyok öntelt, hogy  ne-
kifogjak kürtöskalácsot készíte-
ni. Ettem már ilyen finomságot, 
de halvány fogalmam sincs, ho-
gyan kell elkészíteni.

Akik az Úrban bíznak, fi-
gyelnek az Ő Lelkének vezetésé-
re, azok erőt kapnak, azokat Is-
ten tanácsolja, vezeti. Nem kell 
félni és nem kell minden utcasar-
kon megállni, hogy jó irányba 
megyek-e. A lényeg, hogy min-
den döntés, minden út előtt kér-
jük ki az Úr tanácsát. „Bízzál az 
Úrban teljes szívvel, hogy Ő tel-
jes áldását adhassa döntéseid-
hez, életedre.”

(Morzsák 4., 2006)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

A közel fél évszázada elkezdődött 
és azóta is tartó sorozat az idén 
sem szakadt meg pünkösdhétfőn 
Badalóban. Még a múlt század 70-
es éveiben kezdődött el az a hagyo-
mány, hogy az akkoriban két leg-
nagyobb szurkolótáborral rendel-

kező Ferencváros és Vasas labdarú-
gó-csapatának itteni hívei szurko-
lói meccset rendeztek egymással, és 
ennek időpontjaként pünkösdhét-
főt választották. Azóta nem múlha-
tott el úgy a pünkösd a Tisza-parti 
településen, hogy a Fradi-Vasasra 
(vagy a Vasas-Fradira) sort ne ke-
rítettek volna, még a tavalyi jár-
ványindító időszakban is megren-
dezték a derbit. 

Az is hagyománnyá vált, 
hogy a mérkőzés megszervezé-

Nem látszott az osztálykülönbség!

Avagy: gólgazdag döntetlen a 
pünkösdi Fradi-Vasas derbin!

sét rotációs alapon vállalják fel a 
drukkerek, ami általában azzal jár, 
hogy ilyenkor felújítják a focipá-
lyát, majd a 90 perc végén össz-
népi bográcsozás mellett vitatják 
meg a történéseket. Sajnos, arról 
nincs pontos statisztika, hogy az 

összesítésben kinek a javára billen 
a mérleg, de ha egy fradistát kérde-
zünk meg, akkor biztosan az FTC 
áll jobban, ám egy Vasas-szimpati-
záns már egészen bizonyosan a pi-
ros-kékek fölényét bizonygatná…

A régóta várt jó időben ezúttal leg-
alább kétszázan látogattak ki az erre 
az alkalomra nagy gondossággal elő-
készített, és az elmúlt fél évszázadban 
oly sok nagyszerű és parázs csatát lá-
tott badalói focipályára, ahol Szimku 
András játékvezető sípjelére a Fra-

di-drukkerek fehér, a Vasas szim-
patizánsok pedig piros-fehér sze-
relésben kezdték a játékot.

Az első félidőben olyan ér-
zése lehetett a nézőnek, mint-
ha a mostani valós erőviszo- 
nyok érvényesülnének, hiszen a 
32-szeres bajnok FTC-t képvise-
lő fradisták nagy fölényben ját-
szottak az egykor szép napokat 
megért, de egy ideje már a má-
sodosztályba kényszerülő Vasas-
sal szemben... Orosz Flórián és 
Knobloch Rómeó találatai mel-
lett egy kapufát is lőttek a fehér-
mezesek, és emellett még egy sor 
nagy helyzetet is elpuskáztak az 
erre a találkozóra sérülése miatt 
kapusként debütáló Papp István 
(Jumen) kapuja előtt.

Ahogy az ilyenkor lenni szo-
kott, a sok kihagyott helyzet meg-
bosszulta magát, hiszen fordu-
lás után nem sokkal Szinyi Sán-
dor szépíteni tudott, majd Dankai 
Péter már 2-2-es döntetlenre 
alakította az eredményt. Nagy 
Dominik góljával (érdekesség, 
hogy pár éve az FTC-nek tényleg 
volt egy Nagy Dominikja) újra a 
Fradinál volt az előny, de a Vasas-
hívők legnagyobb örömére, csa-
patkapitányuk, Szalai Béla – egy 
védelmi hibát kihasználva – be-
állította a 3-3-as végeredményt.

Összességében, győzött a 
barátság: Fradi-Vasas 3-3, hajrá 
Kárpátalja, hajrá Badaló!

(jakab)

A z  a l k o t ó  f i á n a k ,  a 
görögkatolikus papként szol-
gáló ifj. Harangozó Miklósnak, 
az apai hagyaték gondozójának 
a birtokában levő festmények-
ből nyílt kiállítás Magyarország 
Beregszászi Konzulátusán. Ahol 
Beke Mihály András első beosz-
tott konzul arról az örvendetes 
fejleményről számolt be, hogy a  
külképviseleten a javuló járvány-
helyzetnek köszönhetően a köz-
eljövőben egyre több, a kárpátal-
jai művészeti élettel kapcsolatos 
rendezvényre kerülhet majd sor.

A művész munkásságát jelle-
mezve Szilágyi Mátyás főkonzul 
megnyitó beszédében úgy fogal-
mazott, hogy Harangozó Miklós 
– a tépelődő, gondolkodó, alkotó 
ember – egyéniségének, szenve-
déseinek, érzelmeinek parazsában 
izzó művész volt. A külképviselet 
vezetője a továbbiakban sokak ál-
mát-vágyát fogalmazta meg, ami-
kor a következőket mondta: képei 
ma is aktuálisak, a kárpátaljai ma-
gyar művészet szerves, elidege-
níthetetlen részét képezik. Fontos 
lenne, hogy munkáit – több más 
korszakalkotó kárpátaljai művész 
alkotásaival együtt – állandó ki-
állításon, egy kárpátaljai magyar 
képtárban mutassuk be, hogy a 
kor hagyatékát az új generációk 
is megismerhessék. 

Szülőföldjének, annak a nép-
nek a szeretete, ahonnan szárma-
zik, átsugárzik valamennyi alkotá-
sán, hangsúlyozta Zubánics Lász-
ló, az UMDSZ elnöke. Egyik al-
kotására, a Szántóvető két pár 
ökörrel című festményére ma is 
úgy tekintek, mint a kárpátaljai 

Harangozó Miklós festőművész kiállítása a beregszászi konzulátuson

Hazám e táj
Ugocsa megye tájfestőjének, a 2014-ben elhunyt Harangozó Miklós-
nak a világa a kárpátaljai tájban és az itt élő emberek hétköznapjai-
ban gyökeredzik, az itteni magyarok érzéseit, örömét, bánatát, küz-
delemmel és kemény munkával töltött napjait adják vissza. A művész 
a lassan letűnő paraszti világ egyik utolsó hiteles megörökítője, aki az 
ökreivel szántani induló földművest, a kukoricát fejtő anyókát, a vihar 
elől a csibéket összeszedő és kötényébe menekítő idős gazdát, a Hömlöc-
hegyen szüretelő vidám társaságot, a szüreti bálon szilajon mulató fi-
atalságot oly nagy szeretettel tudta megfesteni, mint azóta is kevesen. 

magyar hazafiság egyik szimbólu-
mára. A paraszti világ hiteles ábrá-
zolója volt ő, amely ugyan már eltű-
nőben van, ám mégis a gyökereket, a 
kapaszkodót, az éltető hagyományt 
jelenti az itteni maroknyi nemzet-
rész számára. 

„A kívülálló talán fel sem fogja, 

hogy mennyire nem könnyű a szor-
gos munkát, a takarékosságot, a ha-
tékony gazdálkodást mindenek fölé 
rendelő paraszti társadalomban el-
fogadtatni, hogy számomra a fes-
tészet ugyanúgy az élet fontos ré-
szét képezi, mint az előbb felsorol-
tak” – idézte fel édesapja szavait ifj. 
Harangozó Miklós, aki apja mély 
istenhitét, kitartását és nem utolsó 
sorban meggyőző erejét emelte ki. 
Számtalanszor előfordult, hogy a 
családtagok, az ismerősök közül va-
laki a frissen megfestett képet szem-
lélve fedezte fel az őt körülvevő vi-
lág szépségét… Mindenkinek szív-
ből azt kívánom, hogy időnként ne 
csak a saját, hanem a művész sze-
mével is lássa az Isten által terem-

tett környező világot – fejezte 
be mondanivalóját ifj. Harango-
zó Miklós.

– Mennyire illeszthető be 
Harangozó Miklós művésze-
te a kárpátaljai festőiskola fő-
sodrába? – tettük fel a kérdést 
Kovács László műgyűjtőnek és 
kiállításszervezőnek, a Haran-
gozó-életmű alapos ismerőjének.

– Minderről sokat elárul az a 
tény, hogy első mestere, Kutlán 
István fancsikai tanár és festő-
művész volt, de kétségkívül nagy 
hatást gyakoroltak rá más kárpát-
aljai festők, így Boksay József, 
Glück Gábor, Kassai Antal és 
Koczka András is. A nagy művé-
szek először az elődöktől tanul-
nak szorgalmasan, aztán a maguk 
útját járják, mint ahogy tette ezt 

Harangozó Miklós is, aki olyan 
sajátos stílust, színvilágot terem-
tett, amelynek köszönhetően még 
a laikus számára is könnyen felis-
merhető szinte valamennyi alko-
tása. Azt a színes világot, amely 
képein megelevenedik, a szülő-
föld, a mindennapi kenyérért dol-
gozó, a rábízottakért mélységesen 
aggódó ember szeretete hatja át. 
Az életmű ezért oly magával ra-
gadó, hiteles és örök – hangsú-
lyozta Kovács László. 

A tárlatot a beregszászi Re-
zeda folkműhely énekegyütte-
sének (vezetőjük Komáromi 
Zsanett) magyarlapádi népdal-
csokra tette emlékezetessé. 

Kovács Elemér



2021. 
május 26. 5itthon–otthon

Elmondhatjuk, a pandémia 
után igencsak kiéheztünk a kö-
zösségi élményekre. A több mint 
egyéves programstop után öröm-
mel vetettük bele magunkat a jó-
tékonysági akcióba szerte a ma-
gyar lakta területeken. A jelszó: 
Legyél felkiáltójellé! Azt jelenti: 
mindenki tud értékeset alkotni, 
tenni, létrehozni – ha akar. 

Kárpátalja megmozdult május 
14–15-én, és így tett Tiszabökény 
is. Ökumenikus összefogás-
sal sikerült a tiszabökényi és a 
farkasfalvai temetőkertet a hulla-
déktól megszabadítani, lekaszálni 
a füvet és elkészíteni közel 30 kg 
tarhonyát. Ez utóbbi feladat egy 
jövőre mutató projekt első lépése, 
amivel a helyi oktatási intézmé-
nyeinket és a közeli diakóniákat 
segítenénk. 

Délelőtt 9 órára összesereg-
lettek a bökényiek a helyi kul-
túrházban. Igei szolgálattal ké-
szülve a történelmi egyházak 
képviselői áldást kértek Isten-

Szeretethíd Tiszabökényben

„Minden dolgotok szeretetben 
menjen végbe”

 A Szeretethíd olyan kezdeményezés, ami közelebb hozza az embe-
ri szíveket és kezeket egymáshoz. 2009 óta létezik, a Magyar Refor-
mátus Szeretetszolgálat minden évben megszervezi az egész Kár-
pát-medencében. Több ezer embert megmozgat valamilyen fontos 
ügy érdekében. Egy-két nap, amikor hatványozottan is igaz a mon-
dás: egységben az erő.

től a munkavégzésre. A reformá-
tus, a görögkatolikus, a római ka-
tolikus és az ortodox felekezetek 
tagjai vállvetve dolgoztak azon, 
hogy a tervezett feladattal időben 
elkészüljünk. A Péterfalvai Kis-
térség Önkormányzata is megtisz-
telte jelenlétével a rendezvényt, a 
polgármester bátorító szavai jóles-
tek a jelenlévőknek: „Fontos, ha 
egy közösség akar és tud tenni ön-
magáért. Együtt sok minden tehe-
tünk” – mondta Oroszi József. Reg-
gel hét órakor esett, de mire szük-
ség volt a napos időre, kiderült az 
ég. Isten kezébe téve a Szeretethíd 
építését, minden zökkenőmentesen 
alakult, mintegy bizonyságot téve 
arról, ha Isten velünk, kicsoda el-
lenünk? (lásd Róma 8, 31) 

A kultúrházban szorgos ke-
zek gyúrták a tésztát jókedvűen. 
A következő művelet a reszelés 
volt, majd a sütőbe tevés. Min-
denki megtalálta a maga helyét, 
lelkesen kivette részét a feladat-
végzéséből. Adományokból gyűlt 

össze az alapanyag, a több mint 
elegendő liszt és tojás. Nem kér-
tük, adták! Az Isten áldja meg éle-
tüket és munkájukat önzetlensé-
gükért! És mindenkinek az életét, 
aki aznap adott idejéből, munka-
erejéből. Nagy dolgok ezek, ami-
nek eredményeként megszületett 

a Tiszabökényi Nőszövetség. Sok 
beszélgetés zajlott a munkaasztal 
és a sütők mellett, melyek felüdí-
tették a lelkeket. A „Minden dol-
gotok szeretetben menjen végbe” 
(1Kor 16,14) gondolat értelmet 
nyert, eltörölve az emberi szívből 
eredő különbözőségeket. Mert Is-
ten előtt mindenki egyforma! A lé-

nyeg, hogy megértsük, mi a dol-
gunk e világon, mire vagyunk te-
remtve! Jézus a példa, kövessük 
őt bátran! 

A kultúrházban terjengett a sült 
tarhonyaillat, messze érezni lehe-
tett, mi készül a sütőkben. Dél-
után két órára dobozban sorako-

zott az elkészült tészta. Míg a fel-
nőttek a tarhonyával foglalkoz-
tak vagy a fűkaszával a kezükben 
szépítették a temetőkertet, a gye-
rekekre a tiniklubosok vigyáztak. 
Számukra is szerveződött prog-
ram a könyvtárban, ahol dicsőí-
tő énekeket tanultak, kifestőztek 
és kézműveskedtek a legkisebbek. 

Isten segedelmével a Szeretet-
híd nem ér véget, hanem folytató-
dik júniusban, hogy még több ér-
téket, maradandót alkossunk az Úr 
dicsőségére az emberek szolgála-
tában. Mert embereknek igen, de 
Istennek nincs lehetetlen! Akar-
junk adni magunkból, higgyük el, 

megéri! A jutalom nem marad el… 
S nap végére fáradtan ugyan, de 
lélekben feltöltődve tértünk haza 
otthonainkba. Ezt az érzést sze-
retnénk, ha minél többen megta-
pasztalnánk! Na, nem a fáradtsá-
got, hanem az értékteremtő mun-
ka sok-sok áldását! Ámen.

Bodnár Diána

– Meséljen magáról!
– Nagydobronyban szület-

tem, ott is végeztem a középisko-
lai tanulmányaimat. Ezt követő-
en felvételt nyertem az Ungvári 
Nemzeti Egyetem biológia sza-
kára. Többször elgondolkodtam 
azon, hogy miért is ezt a tudo-
mányterületet választottam. Ta-
lán nem is egy tudatos válasz-
tás volt ez. A családomban na-
gyon sok a matematikus – édes-
apám, a testvéreim, a nagyné-
ném. A középiskolai tanulmá-
nyaim alatt azonban rá kellett 
jönnöm, hogy engem nem vonz 
annyira ez a tantárgy. Édesapám 
korán elhunyt, de édesanyám el-
beszéléseiből megtudhattam, 
hogy – amellett, hogy matema-
tikus volt – őt is nagyon érdekel-
te a biológia. Olyannyira, hogy a 
Nagydobronyi Középiskolában 
létrehozott egy üvegházat, mely-
nek a nyomai ugyan ma már nem 
találhatóak meg, de vannak még, 
akik emlékeznek rá. Az üveg-
ház az intenzív növénytermesz-
tés tanítását szolgálta, kialakítá-
sának tervét pedig az Élet és Tu-
domány folyóirat tudományos 
szakértőivel folyatott levelezés 
alapján készítette el édesapám. 
Az építkezésbe bevonta a peda-
gógusokat és a diákokat is, csu-
pán az anyagköltséget kellett elő-
teremteni. Úgy gondolom, hogy 
pályaválasztásomkor az ő életút-
ja volt rám nagy hatással. 

Beszélgetés Kohut Erzsébet biológussal

Tennünk kell környezetünk 
védelméért! 

 Sokszor és sok helyen halljuk, hogy környezetünk megóvása rend-
kívüli fontossággal bír. Nem elég csak beszélni róla, tenni is kell en-
nek érdekében. Kohut Erzsébet, a Rákóczi Főiskola Biológia és Ké-
mia Tanszékének vezetője munkája során mindig nagy hangsúlyt 
fektet a környezeti nevelésre. Vallja, nagyon fontos a környezettu-
datos magatartás kialakítása. Ismerjük meg őt!

– Majd alma materében vál-
lalt állást.

– Az egyetem esti képzésében 
vettem részt, így napközben tud-
tam vállalni munkát. Nem is volt 
kérdés, hogy szülőfalumban ma-
radok. Először laboránsként, majd 
napközis nevelőként, pionírvezető-
ként, helyettes alsóstanárként és bi-
ológusként ismerkedtem a pedagó-
giai pálya szépségeivel. Időközben 
megnyitotta kapuit a Nagydobronyi 
Református Líceum, ahol nyolc évet 
tölthettem oktatóként. Rendkívül 
szép korszaka volt az az életemnek. 
Egy egészen új dolgot hozhattunk 
létre akkor, hiszen egy egész tan-
tárgyi programot, az arra épülő tan-
menetet kellett összeállítanunk. Na-
gyon szerettem ott dolgozni, büszke 
vagyok a volt tanítványaimra, akik 
közül sok orvos, biológus, ápoló, 
kertészmérnök lett. 

– Ma pedig a Rákóczi Főisko-
lán tanszékvezetői feladatokat lát el.

– 2004-ben indult a főiskolán a 
biológia szak. Szerencsésnek mond-
hatom magam, hiszen itt is valami 
új születésének lehettem részese. 
Büszkén mondhatom, hogy sokat 
fejlődtünk, bővültünk az eltelt évek 
alatt. Tanszékünkön belül működik 
egy biológia, egy kémia, egy agrár, 
és egy ápolástan tanszéki csoport. 
A biológia és kémia csoportjaink a 
főiskola nappali tagozatos diákjai-
nak képzését vállalja fel, az ápolás-
tan csoportunk a Debreceni Egye-
tem ápolás és betegellátás kihelye-

zett képzését koordinálja, az agrár 
csoportunk pedig a Magyar Ag-
rár-és Élettudományi Egyetem ker-
tészmérnöki és mezőgazdamérnöki 
szakokat irányítja. Pedagógiai mun-
kánk mellett szaktantermeink fel-
szerelését, beindítását, működte-
tését közösen koordináljuk. Tan-
székünk létrehozta a Fodor István 
Kutatóközpontot, melynek falada-
ta többek között Kárpátalja termé-
szeti kincseinek felkutatása, tudo-

mányos igényű feltérképezése. A 
kutatóközponthoz tartozik továbbá 
a Szikura József Botanikus Kert és 
a Tudományos Herbárium. Emellett 
a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány által szervezett tehetséggon-
dozó hétvégéken is rendszeresen 
részt veszünk. A KMPSZ-szel kö-
zösen szervezzük a biológia ver-
senyt és a természetismereti tábort. 
Sokrétű munkát végzünk a főiskola 
falain belül és kívül egyaránt, azon-
ban mi ezt hálás feladatnak tartjuk.

– Több mint egy éve megha-
tározza minden napjainkat a jár-
vány. Milyen tapasztalatok vannak 
az online oktatás terén?

– Kezdetben úgy tanároknak, 
mint hallgatóknak kihívást jelen-
tett az online oktatás. Jelenléti ok-
tatás mellett látom a tanulót, a visz-
szajelzéseit, hogy nem érti a felada-

tot, a virtuális térben mindezt nem 
tapasztalom meg. Ez az, ami tanár-
ként nekünk nehézséget okozott. 
Előadásaink mellett vannak gya-
korlati foglalkozásaink is, melyek-
nek egy része megvalósítható volt 
online, otthoni közegben, másik ré-
szét viszont csak a laboratórium-
ban tudják elvégezni a diákok. Eb-
ben is akadtak nehézségek, de sze-
rencsére minden felmerülő problé-
mát meg tudtunk oldani. Rugalma-

san kellett kezelni az oktatási lehe-
tőségeket. Amikor engedték a sza-
bályok, akkor tartottuk meg a la-
boratóriumi és gyakorlati foglal-
kozásokat, míg a szigorúbb karan-
tén alatt online módon az elméleti 
előadásokat. 

– A környezetünk megóvását is 
szívügyének tartja.

– Mindig is fontos volt szá-
momra, hogy a gyerekekkel meg-
ismertessem a környezetünket, an-
nak milyenségét, és hogy tudatosít-
sam bennük annak védelme fontos-
ságát is. Ennek jegyében szervez-
zük a Kárpátaljai Magyar Pedagó-
gusszövetséggel közösen a Kárpát-
aljai Természetvédelmi és Termé-
szetismereti Tábort immár 20 éve, 
amelynek a vezetését ma már a volt 
tanítványom végzi. Eddigi hely-
színeink volt Nagydobrony, ahol a 

Nagydobronyi Vadvédelmi Re-
zervátum található, Salánk, ahol 
a Borzsai Védett Kistáj terül el és 
Nagybereg, amely határában az 
Atak Természeti Emlék húzódik. 
A tábor megszervezése mellett 
közel tíz éve szemétszedő akci-
ókat hirdetünk, környezetvédel-
mi rendezvényeket szervezünk, 
és örömmel tölt el, hogy ma már 
egyre többen csatlakoznak ezek-
hez az alkalmakhoz. Büszke va-
gyok arra, hogy több évtizedes 
munkánk meghozta gyümölcsét. 
A volt kis táborlakók közül töb-
ben olyan pályát választottak, 
amely közel áll a természethez.

– A munka mellett hogyan 
jut ideje a feltöltődésre?

– Munkám mellett nagyon 
fontos számomra a család. 
Két fiam van, akikre rendkí-
vül büszke vagyok. Mindket-
ten tudományos pályára lép-
tek, kívánok nekik sok szak-
mai sikert, tapasztalatot. Ha 
tudom, akkor velük és az uno-
káimmal töltöm szabadidőm 
nagy részét. Emellett szeretek 
olvasni, kirándulni, felfedezni 
a környezetemet.

– További tervek…
– Mint említettem, tábo-

rozásaink kezdeti helyszíne a 
Nagydobronyi Vadvédelmi Re-
zervátum erdészháza volt. Az 
erdészház akkoriban elég rossz 
állapotú volt, de mellette sátra-
kat felverve igen jó hangula-
tú táborokat sikerült megtarta-
nunk. Mindig is szerettem vol-
na létrehozni ott egy erdei is-
kolát, amely mára sikerült is, 
és az idei táborok ott lesznek 
megtartva. Emellett több prog-
ramot szeretnénk ott megvaló-
sítani. Például, ha egy iskola 
környezeti nevelés túrát szeret-
ne tartani, akkor ez megoldha-
tó lesz, vagy akár biciklitúrá-
kat, csillagvizsgáló esteket is 
szerveznénk ott.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita
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Fontosnak tarjuk, hogy ne 
csak a rájuk bízott termelők 
legyenek elégedettek falugaz-
dászaink munkájával, hanem 
hogy ők maguk is rendszere-
sen jussanak sikerélmények-
hez, hogy tevékenységük során 
állandóan motiváltak legyenek, 
hangsúlyozta a képzés kap-
csán Huszár Andrea, a szövet-
ség alelnöke, programfelelős. 
Aki tudósítónknak elmondta, 
hogy az előző hetekben a kép-
zésben résztvevők megtanul-
ták, hogy mi szükséges a haté-
kony kommunikációhoz, ah-
hoz, hogy bensőséges partneri 
viszony alakuljon ki közöttük 
és a velük kapcsolatban álló 
gazdákkal, hogy a két fél kö-
zött létrejöjjön a nagyfokú bi-

Falugazdászok továbbképzése

Naprakész tudás, kiváló 
kommunikációs készség

Naprakész tudás, alapos ismeretek, kiváló kommunikációkészség, 
meggyőző erő, széles látókör – ezek a jó falugazdász legfontosabb 
ismérvei. Ha valaki birtokában is van egyiknek vagy a másiknak, 
a hatékony munka érdekében valamennyi készség, illetve ismeret 
folyamatos fejlesztésre szorul. A Kárpátaljai Magyar Fiatal Vál-
lalkozók Szövetsége ismert szakemberek bevonásával ezért is szer-
vez immár harmadik éve falugazdászaink számára továbbképzést, 
melyet Magyarország Agrárminisztériuma támogat. 

zalom. Ezeket a foglalkozásokat 
Radvánszky Ferenc vezette.

A talajtani vizsgálatok a gya-
korlatban kurzus megtartására 
Csoma Zoltánt, a Rákóczi Főisko-
la tanárát kértük fel, folytatta Hu-
szár Andrea. A huszadik század-
dal eljött a precíziós gazdálkodás 
korszaka, hangsúlyozta előadásá-
ban a szakember, és messze nem 
mindegy, hogy milyen talajéletet 
biztosítunk növényeink számára. 
Ezt igen sok tényező befolyásol-
ja a vegetáció különböző fázisai-
ban. Könnyebbséget jelent, hogy 
igen sok okos műszer áll ma már 
a falugazdászok és természetesen 
a termelők rendelkezésére, eze-
ket viszont tudni kell megfelelően 
használni, s a kapott sok-sok ered-
mény alapján meghozni a legjobb 

döntést. Ami, valljuk be, nem min-
dig egyszerű. 

A zárófoglalkozás első részében 
Pataki Gábor főiskolai tanár, köz-
gazdász előadásában azt bizonyítot-
ta meggyőző erővel, hogy mind a ter-
mékek előállításában, mind az érté-
kesítés során nagyfokú tudatosság-

gal kell eljárnunk. Az a jó, ha miha-
marabb belátjuk, hogy a tömegter-
méket csak olcsó áron lehet eladni. 
A kiváló minőségű, prémium jellegű 
termékről nemcsak a nagyobb pro-
fit, hanem a széles vevőkör megtar-
tása miatt sem mondhatunk le. Lát-
ni kell, hogy nálunk is egyre inkább 
érvényesül az a megállapítás, hogy a 
fogyasztó azt szeretné, ha valakinek 
tekintenék, és nem bárkinek. 

Az interaktív foglalkozás kere-
tében a szakember beszélt a több 
lábon állás előnyeiről és hátránya-
iról, valamint a folytonos megúju-
lás szükségességéről. Rámutatott, 
hogy a termékváltást érdemes ak-
kor elkezdeni, amikor termékünk 
életgörbéje még a csúcs közelé-

ben jár, de már látszanak időnként 
a hanyatlás jelei. Azt, hogy mi a jó 
nekem a termelés és az értékesítés 
szempontjából, könnyű meglátni 
és tudatosítani, ám emellett leg-
alább olyan fontos, hogy megta-
nuljunk a vásárlók szemével látni, 
az ő fejével gondolkodni, s ez nem 
könnyű, hisz a marketing szakma 
csak az új termékek elfogadása te-
kintetében legalább hatféle, egy-

mástól könnyen elkülöníthető 
vásárlói csoportot különböztet 
meg. Mint mondottuk, a skála 
igen széles: az innovátoroktól 
kezdve (őket arról ismerjük fel, 
hogy nekik van mindig a leg-
újabb típusú mobiltelefonjuk) 
a korai elfogadókon és a kései 
többségen át egészen a kései al-
kalmazókig, a konzervatív beál-
lítottságúakig terjed.  

Bár a megye agráriuma leg-
inkább a családi gazdaságokra 
épül, igen sok helyen, ha nem is 
nagy létszámban, ezek is foglal-
koztatnak külső munkaerőt. Ho-
gyan történik a munkásfelvétel, 
illetve a dolgozó elbocsátása, 
erről mikor kell tájékoztatni az 
adóhivatalt, mit tartalmazzon a 
munkaszerződés, a törvény ho-
gyan szabályozza a fizetés ki-
adásának határidőit – nos, ezek-
ről tartott előadást Loszkovih 
Gabriella főiskolai tanár. Aki 
arról is szólt, hogy a munka-
vállaló után milyen jellegű adó-
kat és járulékokat fizet a külön-
böző besorolású munkáltató, s 
mely közterheket kell megfizet-
ni a dolgozónak. A szakember 
elmondta, hogy Ukrajna mun-
kaügyi jogrendje folyamatosan 
közelít az európai normákhoz, 
ám az ország gazdasági fejlett-
ségéből adódóan vállalkozóink 
számára több könnyítést is élet-
ben tartanak. 

Kovács Elemér

Batáta, a sokhasznú
Az édesburgonya vagy ba-

táta (Ipomoea batatas) a ná-
lunk gyomként tenyésző apró 
szulákkal, illetve a kúszó ker-
ti hajnalkával áll rokonságban, 
viszont a krumplihoz semmi 
köze, csak a gumója hasonlít 
rá. De amíg a burgonya gumó-
ja a növény módosult, raktáro-
zó szára, addig a „batátagumó” 
valójában megvastagodott gyö-
kér. Az édesburgonya olykor 
kétméteres indákat is növeszt, 
nagy, szív alakú levelekkel, a 
szulákéhoz hasonló virágokkal. 
Hazánkban a megvastagodott 
raktározógyökeréért termesz-
tik, amelyből 4-10 darab kép-
ződik növényenként. A „batá-
tagumó” tápértékben gazdag, 
kálium-, réz- és mangántartal-
ma jelentős, a többi zöldséghez 
képest sok benne a fehérje, ke-
vés a zsír és a koleszterin, szén-
hidrátjai pedig olyanok, hogy a 
cukorbetegek is fogyaszthatják. 
Sokoldalúan hasznosítható, így 
például lehet párolni, sütni, főz-
ni, grillezni. 

A batáta tipikusan kisüze-
mi növény, sok kézimunkát 
igényel. Mivel trópusi eredetű, 
igen melegigényes, 24-26 fokos 
hőmérsékleten fejlődik jól, nö-
vekedése 15 fok alatt leáll. Csak 
ott termeszthető sikeresen, ahol 
legalább négy hónapon át nem 
csökken 15 fok alá a hőmér-
séklet, illetve ahol rendelke-
zésre áll a könnyen melegedő, 
homokos talaj. Mint például az 
ásotthalmi termesztőkörzetben, 
ahol meghonosították.  A batátát 
kora tavasszal, a gyökértől le-
választott kis hajtásokkal vagy 
hajtásdugvánnyal szaporítják, 
amelyeket hat hétig nevelnek 
24-26 fokos hőmérsékleten. A 

Helyet kérnek földjeinken
Az éghajlatváltozás nyomán egyre több délszaki növény jelenik 
meg a szántóföldjeinken, kertjeinkben. Cikkünkben azokra irá-
nyítjuk a figyelmet, amelyek már sikeresen megvetették a lábukat, 
és termesztésük gazdasági haszonnal is jár. A szántóföldi növé-
nyek közül ilyen a batáta, az amaránt és a cirok, a gyümölcstermő 
fák, bokrok sorából pedig a füge, a homoktövis és a datolyaszilva.

palántákat május közepétől ülte-
tik ki 120x40 centis sor- és tőtá-
volságra. (A bakhátas termesztés 
ez esetben különösen ajánlott). A 
batátagumót akkor szedik, ha a le-
velei sárgulni kezdenek. 

Disznóparéjból gabona
Száraz, forró tájaink új „ga-

bonája” lehet a disznóparéjként 
is közismert, közönséges gyom-
növény, az amaránt. Pontosabban 
annak nemes változata, amelynek 
külön előnye, hogy – mivel rend-
kívül szívós és szárazságtűrő, ká-
rosítója pedig nincs – termesztése 
a biogazdálkodásba is beilleszthe-
tő. Valójában nem gabonaféle, de 
tömegében gabonaszerű megjele-
nésű, hasznosítása is a gabonafé-
lékhez hasonló: a magot megfőzve, 
lisztté őrölve vagy pattogatva hasz-
nálják. Lisztté őrölve búzaliszt he-
lyett ételt sűríthetünk vele, lisztjé-
ből sós, édes kekszek is készülnek. 

De miért ez a nagy érdeklő-
dés az amaránt iránt? Elsősorban 
a korszerű, egészséges táplálko-
zásban fölértékelődött beltartalmi 
értékei miatt, amelyek kedvezőb-
bek például a búzáénál. Így mag-
jában sok a fehérje, amelynek 
összetétele különösen jó, ugyan-
akkor koleszterinben szegény, 
gluténmentes, emellett igen nagy 
mennyiségben tartalmaz kalciu-
mot és vasat. Cukorbetegség vagy 
lisztérzékenység esetén is jól hasz-
nálható élelmiszer-kiegészítő, 
mint ahogy a diétás étrendbe is 
beilleszthető. Fehérje-összetétele 
(és főleg annak lizintartalma) mi-
att a vegetáriánusok számára kü-
lönösen is ajánlott. 

Termesztésében apró magjának 
kezelése igényel kitüntetett figyel-
met. Üzemi méretekben speciális 
vetőgéppel vetik 50x10 centimé-
teres térállásra. (Ha szórva vetjük 

a magot, kelés után ki kell egyel-
ni az állományt.) Termesztésének 
másik sarkalatos pontja a betaka-
rítás idejének megválasztása (ami-
kor már érett a mag). Üzemi felüle-
ten kombájnnal aratnak, kisüzem-
ben kézzel, a magot pedig kis tel-
jesítményű speciális cséplőgéppel 
csépelik ki. 

Kukoricapótló cirok
Az amaráthoz hasonló okok 

miatt irányult a figyelem a cirok-
ra is: jól alkalmazkodó a szélsősé-
ges viszonyokhoz, kiválóan tűri a 
szárazságot, magját pedig a világ 
számos országában rendszeresen 
fogyasztják. Mi még ritkán élünk 
vele, pedig ebben sincs plutén, 
és a cirokból készült termékeket 
a lisztérzékenyek is ehetik. Nagy 
mennyiségben tartalmaz élelmi 
rostot, a vörös szemű fajtáknak pe-
dig kiemelkedő az antioxidáns tar-
talma, ami köztudottan a sejtöre-
gedés ellen hat. A gazdaboltokban 
vetőmagja kapható, a némely tasa-
kokon látható Cirokmag söprűnek 
felirat pedig a speciális fölhaszná-
lásra utal. 

A házikerti termesztés azon-
ban csak egy szerény lehetőség a 
visszatérésre, a nagy előretörést 
az jelentheti, ha a cirok verseny-
társává válik a kukoricának. Már-
pedig nemegyszer volt rá példa, 
hogy a száraz és aszályos Alföl- 
dön a cirok kisebb mértékű ter-
mésveszteséget szenvedett el, 
mint a kukorica. Termesztésé-
re különösen az olyan gyengébb 
adottságú, aszályos földek jöhet-
nek szóba, amelyeken a kukorica 
hozama gyakran kétséges, viszont 
a cirok jól teljesít. Kedvező esz-
tendőben a szemes cirok termése 
elérheti a hektáronkénti tíz ton-
nát is, de 3-4 tonna még az aszá-
lyos években is betakarítható be-
lőle. Olcsón és biztonságosan ter-
meszthető, emellett jó takarmány 
alap is (a baromfi kukoricatakar-
mánynak egy részét érdemes len-
ne cirokra váltani). 

Házi kerti termesztése egysze-
rű: magját április végén vetjük 3-5 
centi mélyre és 40 x 12-15 centis 
térállásra. Beszerezhető fajtái az 
igen korai Dia és a középkorai Sze-
gedi 185-ös. 

Füge, a népszerű
Valószínű, hogy belátható időn 

belül nem létesülnek hazánkban 
üzemi felületű fügeültetvények, de 
az már most bizonyos, hogy hob-
binövényként egyre növekszik a 
népszerűsége. Ez az ázsiai erede-
tű szubtrópusi növény az eperfafé-
lék családjába tartozik. Igaz, nem 
fává, hanem csak nagy bokorrá nő, 
de az eperfához hasonlóan hosszú 
életű. A termékenyülés és a termés 
milyensége szerint több változa-
tát különböztetjük meg, nálunk a 
csak nővirágot fejlesztő alak ter-
jedt el, amely beporzás nélkül érle-
li be mag nélküli gyümölcseit (vi-
szont nem aszalható). Fajtái a fais-
kolai lerakatokban kaphatók. Közü-
lük a Brogiotto Nero a lila, a Desert 
King a sárga, a Nero del Portogallo 
a fekete, a Matalone Bianco pe-
dig a fehér termésével tűnik ki. A 
Gustissimo különösen nagy, zöl-
des-piros, körte alakú gyümölcsöt 
hoz, míg a szintén sárga húsú Pedro 
fő nevezetessége, hogy hazai ne-
mesítésű. 

A füge egyszerűen és gyor-
san szaporítható tősarjai szétül-
tetésével és dugványozással egy-
aránt. Nem kényes a termőhelyre, 
tűri a száraz, kopár, meszes földe-
ket, a szennyezett városi környe-
zetet. Persze a jó talajt és a bősé-
ges trágyázást meghálálja: erőtel-
jesebb, szebb bokrot fejleszt, na-
gyobb gyümölcsöket terem, és 
fagytűrőképessége is nő. Mert-
hogy bizony érzékeny a féli hideg-
re. Noha a jól fejlett bokrok még 
a 10-12 fokos fagyokat is átvé-
szelhetik takarás nélkül, azonban 
az ennél nagyobb és tartós lehűlé-
sek már ezeket is károsítják. Ezért 
szélvédett, meleg déli fekvésbe te-
lepítsük a kertben. Télire pedig le-
hetőség szerint takarjuk. (A fagy-
károsodott fügebokor jól megújul 
ugyan a tősarjakról, de időbe te-
lik, amíg új hajtásai termővé vál-
nak.) Az egyik legbiztosabb taka-
rási mód, ha lombhullás után a bo-
kor tövétől kiindulva árkot ásunk 
a növény ágait összekötözzük, le-
húzzuk az árokba, és földdel, majd 
lombbal, szalmával vagy náddal 
takarjuk. Ugyanezt megtehetjük 
árok nélkül is, ez esetben a bok-
rot a föld színén elfektetve hason-

ló módon fedjük. Fóliával ne ta-
karjuk a fügét, mert levegő hí-
ján súlyosan károsodik, akár el 
is pusztulhat! 

Őrző-védő homoktövis
Az Eurázsiában honos ho-

moktövis többnyire 2-5 méterre 
növő cserje formában tenyészik 
a ligeterdőkben, a folyók menti 
árterekben. Hajtásai rendszerint 
tövisesek, termése narancssárga, 
ritkábban pirosas vagy citromszí-
nű álbogyó, benne egy kőmag-
gal. Augusztustól érik, de szüre-
tével ne siessünk, mert a bogyók 
olyannyira nem hajlamosak a hul-
lásra, hogy egész télen át a bok-
ron maradnak. Jellemzően nem 
frissen fogyasztjuk, hanem föl-
dolgozva: dzsem, ivólé, bor, li-
kőr, illetve olajkivonat is készül 
belőle. Friss fogyasztásának, il-
letve készítményeinek gyógyha-
tását hosszan sorolhatnánk, ezút-
tal csak néhányat említünk: védi 
és erősíti az immunrendszert, kés-
lelteti az öregedést, általános le-
gyengülés, illetve műtét után erő-
síti a szervezetet, javítja annak ál-
talános egészségi állapotát. Mivel 
a készítményei igen drágák, érde-
mes helyet szorítanunk a homok-
tövisnek a kertben, annál is in-
kább, mert a gyöngébb minősé-
gű földeken is elfogadhatóan te-
rem. (Más kérdés, hogy a jó víz-
gazdálkodású enyhén mészsze-
gény talajokon virul a legszebben, 
de a homokon is kielégítő termést 
hoz.) Fénykedvelő, ezért köztes-
ként nem telepíthető, fagytűrése 
pedig kiváló. Bokra különösebb 
ápolást, metszést nem igényel, 
csak a letermett, elöregedett ága-
kat kell idővel leváltani. Fontos 
tudni viszont, hogy a homoktö-
vis kétlaki és szélporozta növény: 
9 nőivarú példányhoz 1 hímivarú 
(porzós) egyedet kell telepíteni. A 
javasolt ültetési rend 5x2 méteres 
sor- és tőtávolság. A homoktövis 
védett növényünk, vadon növő 
példányainak gyűjtése tilos, en-
gedélyezett szaporítóanyaga a fa-
iskolákban kapható. Fajtái között 
kissé tövises, sőt tövis nélküli vál-
tozatok is megtalálhatók. 

Bodnár István 
kertészmérnök
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Az uborkahajtatással foglal-
kozó gazdák az idei évben is 
tömegesen szembesültek azzal, 
hogy egy hűvösebb, borúsabb 
időszak után, amikor újra ki-
melegedett az időjá-
rás, az állomány lan-
kadozni, hervadoz-
ni kezdett. A hajtás-
csúcs elvékonyodott, 
„becsokrosodott”, a 
kis uborkák pedig 
lesárgultak. A ter-
melők szinte azon-
nal a legrosszabb-
ra gondolnak, azaz az ubor-
ka-tőhervadás valamelyik vál-
fajának a fellépésére. Azonban 
nem minden esetben az ubor-
katermesztők rémálma okoz-
za a fenti tüneteket.

 Mi okozta?
Az idei évben az uborka-

állományok tömeges lankadá-
sát nagyrészt nem betegség, ha-
nem a szélsőséges időjárás és a 
helytelen termesztési technoló-
gia együttesen okozta. Míg ve-
rőfényes napsütéses időben, 
20 0C hőmérséklet felett, ami-
hez még egy alacsony relatív 
páratartalom is társul, az ubor-
ka vízigénye a fóliasátorban el-
érheti a napi 2 litert is töven-
ként, borús, párás időben ez az 
érték lecsökkenhet a felére, har-
madára is. Ennek a csökkentett 
vízigénynek a biztosítására az 
uborkának nincs szüksége nagy, 
fejlett gyökérzetre. Amennyi-
ben ez az időszak meghaladja a 
4-5 napot, drasztikusan lecsök-
ken az uborka aktív gyökérfe-
lülete. Ugyanis a hajszálgyöke-
rek élettartalma mindössze né-
hány nap, s a növény folyama-
tosan új gyökerek növesztésé-
vel pótolja az inaktívvá váltakat. 
Azonban az uborka nagyon ta-
karékosan bánik az energiáival, 
csak annyi gyökérzetet fejleszt, 
amennyire az adott pillanatban 
feltétlenül szüksége van. Így a 
fent említett lecsökkent vízigé-
nyű időszakban egy vele ará-
nyos, viszonylag kis gyökértö-

Amikor a lankadás nem 
hervadás!

meg fejlődik újra. Az kívülről úgy 
látszik, mintha a gyökérállomány 
folyamatosan pusztulna, csökken-
ne. Egy hirtelen időjárásváltozás 
esetén ez a lecsökkent méretű gyö-

kérzet nem képes kielé-
gíteni a növények hirte-
len többszörösére növe-
kedett vízigényét. Ilyen-
kor a növények lankad-
nak, több szempontból 
is az uborka tőherva-
dásos betegségének tü-
neteit mutatják. Tovább 
súlyosbítja helyzetet, 

hogy a gazdák nem veszik figye-
lembe a növények lecsökkent víz-
felvételi képességét. Amikor ki-
melegedett az idő, elkezdtek lan-
kadozni az uborkák, többszörösé-
re növelték az öntözővíz mennyi-
ségét. De mivel a növények a meg-
felelő méretű gyökérzet híján nem 
tudták felvenni a kijuttatott vizet, a 
talaj a csepegtető csövek alatt fo-
kozatosan túlöntözötté, levegőtlen-
né vált, ami még tovább súlyosbí-
totta a helyzetet. Hisz a gyökerek 
a túlöntözött talajban oxigén hiá-
nyában nem tudnak megfelelően 
működni, sőt, végső esetben meg 
is fulladhatnak. Az elpusztult gyö-
kérzeten keresztül aztán a növé-
nyeket tényleg megtámadhatják a 
tőhervadást okozó gombák.

Fokozza az állomány lankadá-
sát az is, hogy ebben az időszakban 
hagyta abba a gazdák többsége a fó-
liaház fűtését. Eközben nem vették 
figyelembe azt a tényt, hogy azok-
ban a fóliasátrakban, amelyekbe 
nemrég lett csak kiültetve a palán-
ták, nagyon jól elvannak fűtés nél-
kül is, hisz a napsugárzás nagyon 
jól átmelegíti a fóliaház talaját, míg 
azokban a fóliasátrakban, ahol már 
felnőtt a felső huzalig az uborka, s 
egész nap beárnyékolja maga alatt 
a talajt, ott a föld sokkal hidegebb! 
Fűtés nélkül nagyon könnyen a kri-
tikus érték alá csökkenhet a gyökér-
zóna hőmérséklete, amikor lelassul, 
vagy akár le is állhat a gyökér mű-
ködése, azaz a vízfelvétele. A tar-
tósan alacsony hőmérséklet aztán 
az átmeneti lankadáson túl gyökér-
pusztuláshoz is vezethet.

A hervadásos tünetekre rá-
erősíthet még a gyökérzóna meg-
növelt talaj EC-je. Ugyanis az 
esős-borús időben töményebb 
tápoldattal öntözünk, hogy ala-
csonyabb vízfelvételnél is biz-
tosítani tudjuk a növények táp-
anyagigényét, valamint, hogy 
megakadályozzuk a kis ubor-
kák „taknyosodását”. Igen ám, 
de amikor hirtelen napsütéses-
re vált az időjárás, a növények 
mesterségesen lecsökkentett 
turgor-nyomása a levelek lanka-
dásával fog járni. Ilyenkor sürgő-
sen be kell iktatni egy-két tiszta-
vizes öntözést, hogy valamelyest 
lecsökkentsük a mesterségesen 
megemelt talaj EC-t.

Mit tehetünk?
Az első és legfontosabb dolog 

a nagyobb baj megelőzése, azaz 
a túlöntözés elkerülése. Ne meg-
szokásból, vagy az uborka levelei-
nek lankadásából kiindulva öntöz-
zünk, hanem a talaj, pontosabban 
a gyökérzóna nedvessége alapján. 

A második lépés a fólia-
ház időben történő árnyékolá-
sa mésztejes bepermetezéssel, 
vagy a raselháló felhelyezésével.

Rendszeresen ellenőrizzük a 
talaj hőmérsékletét! Amennyi-
ben a gyökérzóna hőmérséklete 
a reggeli órákban 18 0C alá csök-
ken, ha van rá lehetőségünk, in-
dítsuk be a fűtést éjszakára.

A következő lépés a gyö-
kérzet stimulálása Vivával, 
Radiformmal vagy más gyökér-
erősítő szerekkel.

A levegő páratartalmának a 
szabályozása a párásító szóró-
fejek alkalmazásával, az utak 
belocsolásával, valamint a he-
lyes szellőztetéssel lehetséges. 
A szellőztetéskor lehetőleg ke-
rüljük, hogy a növényeket köz-
vetlen huzat érje.

Szabadföldön már sikeresen 
alkalmazták a különböző ola-
jos szerekkel történő permete-
zést (Vektafid, Folicot stb.) Ezt a 
módszert tulajdonképpen a kiül-
tetett palántákra találták ki, hogy 
csökkentsék a párolgásukat. Ér-
demes lenne esetleg a fóliasá-
torban is kipróbálni a lankadozó 
uborkáknál, kísérleti jelleggel, 
a többi módszerrel kombinálva.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Az utóbbi napok heves esőzé-
se, amely ugyan nagyon kellett 
a növényeknek, sok problémá-
val állította szembe a 
termelőket. De ez min-
dig így van, mint tud-
juk a gyakorlatból, a 
meleg csapadékos idő-
járás, ami lényegében 
nélkülözhetetlen a nö-
vények jó fejlődéséhez, 
olykor problémákat is 
előidéz. Arra gondolok, 
hogy ilyenkor szinte járvány-
szerűen terjednek a betegségek 
és a kártevők. Ez persze a ter-
mészet szerves része, ami fenn-
tartja a biológiai egyensúlyt. 
De én a tennivalókról szeretnék 
írni, hogy mi ilyenkor a felada-
tunk, hogyan tudjuk hatéko-
nyan megvédeni a növényeinket 
a kártevőktől és kórokozóktól.

A burgonyán most jelentek 
meg tömegesen, kicsit késve, a 
burgonyabogár lárvái. Sok terme-

Halaszthatatlan tennivalók

A burgonya és egyéb zöldségek 
szabadföldi termesztése

lő úgy gondolja, hogy mikor a bur-
gonya virágzik, utána már nem kell 
védekezni a bogarak ellen. Ez egy 

téves felfogás, és rá le-
het fizetni. A burgonyát 
az egész vegetációs idő-
szak alatt mindig véde-
ni kell a lárvától. Külö-
nös figyelmet kell for-
dítanunk a vegyszerek 
(rovarölőszerek) helyes 
megválasztására. Pl.: a 
vegetációs időszakban ti-

los kétszer egyforma kémiai összeté-
telű rovarölőszert használni. Pl.: ha 
először Actarát használtunk (2 g 10 
liter vízhez), a másik permetezés-
kor már csak más kémiai összetéte-
lű rovarölőszert használhatunk, pl. 
Confidor-Maxit (1 g 10 liter vízhez). 
Ezt azért tesszük, hogy megőrizzük 
a rezisztencia (megszokás) kiala-
kulását a kártevőknél. Már kaptam 
olyan visszajelzéseket, hogy egyes 
rovarölőszerek elvesztették hatásu-
kat, ez ennek az eredménye. 

A csapadékos időjárás meghoz-
ta az egyik legveszélyesebb beteg-
ségét a burgonyának, ami napok 
alatt (2-3) elpusztítja a növénye-
ket, ez a fitoftóra, vagy „burgonya-
vész”. Hasonló tünetei vannak még 
az alternáriának is, ez egy másik 
gombabetegség. Mind a két gom-
babetegség ellen rendelkezésünk-
re áll több gombaölőszer, amelyek 
hatékonyan védik a burgonyát e 
betegségek ellen: Ridomil Gold, 
Acrobat, Cursate, Reusz, Infinito 
stb. A gombaölőket is úgy alkal-
mazzuk, hogy mindig más kémiai 
összetételű szert használunk a re-
zisztencia megelőzésére. 

Ugyanezek a gombatörzsek tá-
madják meg a paradicsomot. Ugyan-
azokkal a vegyszerekkel tudunk vé-
dekezni, mint a burgonyánál. 

A kártevők közül, különösen 
az uborkán, rohamosan terjednek 
a tetvek és atkák, főleg tetvek és 
tripsz jelenlétére gondolok ilyen-
kor. A tetvekről és a tripszről már 
említettünk korábban és annak haté-
kony védekezéséről (Exir, Kodasajd 
és Verimark). Ezek az új hatásme-
chanizmusú rovarölőszerek haté-
konyak a kártevők elleni védeke-
zésben, kivéve az atkákat. Az at-
kák elleni védekezés logikája ab-
ban rejlik, hogy az atkák megjele-
nésekor azonnal elkezdjük a véde-

kezést speciális atkaölőszerekkel, 
amelyekről már említést tettünk 
előző cikkünkben. Ne ismételjük 
évről évre ugyanazokat a hibákat, 
hogy nem helyesen használjuk az 
atkaölőszereket s ezért nem ér-
jük el azt a hatékonyságot, amit 
várunk. Újra ismételném, hogy 
ugyanazt az atkaölőszert csak 
egyszer használhatjuk a vegetáci-
ós időszakban. Ezt a gyakorlatilag 
mindig megszegjük és azért a kö-
vetkező években az atkaölőszerek 
már nem hatásosak a rezisztencia 
kialakulása miatt. 

Hogy hatékonyan tudjunk 
védekezni, ne felejtsük el, hogy 
az atkaölőszerek többsége kon-
takthatású. Ez azt jelenti, mivel 
az atkák a levelek fonák oldalán 
élősködnek, ezért úgy kell per-
metezni, hogy a vegyszer a levél 
fonák oldalát érje, érintkezzenek 
a kártevővel. Másképpen hatás-
talan lesz a vegyszer használata. 
Ezt csak háti motoros permete-
zőgéppel lehet elérni.

Telefonszámom nem válto-
zott, kérdéseikkel fordulhatnak 
hozzám bármikor, szívesen vála-
szolok Önöknek. Elérhetőségem: 
0503723469 és 0975166318.

Novák András, 
a Terra Dei Alapítvány 

szaktanácsadója

Hálás, bőven termő kerti növény a burgonya, amely szinte min-
den talajon jól megterem és 12 hét alatt megnöveli a gumóit.

A krumpli (burgonya, pityóka, földi alma, földi körte, krumpedli 
stb.) nem tartozik a Kárpát-medence ősi növényei közé, de egyike a 
legnagyobb mennyiségben fogyasztott és legértékesebb étkezési nö-
vényeinknek, amelyet manapság az egész ország területén termesz-
tenek. Nem csupán az ember fogyasztja, hanem állati takarmány is 
lehet, sőt egyes országokban keményítőt, ipari és fogyasztási sze-
szes italokat készítenek belőle; felhasználja a gyógyszer- és a vegy-
ipar is. Ízletes, könnyen emészthető, sokféleképpen feldolgozható, 
kedvelt élelmiszer.

Történelme igen mozgalmas! Hazája Peru, valamint Közép- és 
Dél-Amerika több államának hegyvidéke, ahol az őslakó indiánok 
évezredek óta termelik és fogyasztják.

A legenda szerint Amerika felfedezői hozták először Portugáliá-
ba, ahol bemutatták a királyi udvarban is. Az ünnepélyen a királyné 
lábai elé tettek egy nagyobbacska ládában előnevelt burgonyatövet 
és felkérték, hogy a növényt kóstolja meg. A fenséges asszony leté-
pett egy levelet a tőről és elkezdte megrágni, de rögtön érezte a le-
vél kellemetlenül keserű ízét, mérgesen kiköpte és azon mód meg-
parancsolta a szolgáknak, hogy az egész növényt vessék a kandal-
ló parazsába, majd folytatta a felfedezők beszámolójának meghall-
gatását. Alig telt el egy negyedóra és a kandalló felől kellemes il-
latok kezdtek szállingózni, amelyeket a megsülő gumók terjesztet-
tek. Ezeket a királynő és az udvaroncok nagy elismeréssel kóstol-
ták meg és azonnal parancsba foglalták, hogy a burgonyát termel-
tetni kell. Irodalmi adatok szerint a burgonyát hivatalosan először 
Sir Francis Drake felfedező mutatta be, aki Virginiából hozta a nö-
vényt 1586-ban Londonba.

A burgonya számos országban olyan mértékig elterjedt, hogy 
Írországban a 18. század végén éhínséget okozott a burgonyavész 
(Phytophtora infestans) nevű burgonyabetegség pusztítása; ennek és 
a tífusznak a következtében egymillió ember pusztult el, két és fél 
millió pedig végleg elhagyta a hazáját és telepedett le az Amerikai 
Egyesült Államokban, vagy más országokban.

Magyarországon az irodalom szerint először 1770-es években Er-
délyben és a Felvidéken termeltek burgonyát az uradalmi földeken 
főként a gyengébb talajú hegy- és dombvidéken és később a laza, 
enyhén savanyú homoktalajokon, valamint a házikertekben is. Gye-
rekkoromban magam is gyakran láttam, hogy a napszámosok a reg-
geli szalonnához és paprikához – különösen az aratás előtti lisztsze-
gény időszakban – vízben főtt burgonyát fogyasztottak. Ezért nevez-
ték egy időben a burgonyát a „szegény ember kenyerének,,.

A második világháború után a nagyüzemek a burgonya jelentős 
munkaerő szükséglete miatt, a háztáji gazdaságok pedig a növény 
viszonylag nagy igényessége (termelési gyakorlat, öntözés, vetésfor-
gó, növényvédelem) miatt felhagytak a burgonya termesztésével, ami 
átmenetileg áruhiányt okozott és importot tett szükségessé. Szeren-
csére a burgonya nemesítése tovább folytatódott és jelenleg számos 
kiváló, a betegségeknek ellenálló, rezisztens fajtával rendelkezünk.

Krumpli termesztése a 
konyhakertben

Mikor, hogyan ültessük a kertben?
A vetőgumók ültetésének ideje a házikertben április közepétől 

június végéig történhet. A burgonya minden talajon megterem, de 
legjobban a laza, mélyrétegű, gyengén savanyú, káliummal gazda-
gon ellátott földeken érzi jól magát. Időjárásunk megköveteli (és 
a jövőben fokozottan meg fogja követelni) a rendszeres öntözést.

Májusi ültetéshez az 50 
gramm tömegű vetőgumókat 
előhajtatjuk. Ez úgy történik, 
hogy a lapos ládába, egy ré-
tegben kirakott gumókat lan-
gyos vízben megfürdetjük és 
világos, 8-10 fokos hőmér-
sékletű helyiségben 3-4 na-
pig nyirkosan tartjuk; ez alatt 
a csírák életre kelnek és hajta-
ni kezdenek.

A gumókat egymástól 70 
cm-re levő sorokban, 40 cm tő-
távolságra, 6-8 cm mélyen ül-
tetjük el és azonnal beöntöz-
zük. A talajt gyommentesen 
tartjuk, és amikor a hajtások 
nőni kezdenek, a töveket föld-
del felkupacoljuk; ezt a mun-
kát még legalább kétszer meg-
ismételjük.

Június végétől azokat a bok-
rokat, amelyeknek a lombja sár-
gulni, barnulni kezd, folyama-
tosan felszedhetjük, de a gumó-
kat azonnal vigyük sötét helyre, 
mert a napon megzöldülnek és a 
húsuk keserű lesz!

A burgonyát leggyakrabban 
a zöld levéltetvek és a burgo-
nyabogár, valamint a vírusok és 
egyes gombabetegségek károsít-
ják, amelyek ellen permetezéssel 
lehet védekezni.



Csütörtök Június 3.

Köszöntjük Klotild nevű olvasóinkat!

Hétfő Május 31.

Köszöntjük angéla nevű olvasóinkat!

Kedd Június 1.

Köszöntjük Tünde nevű olvasóinkat!

Szerda Június 2.

Köszöntjük Kármen, anita nevű olvasóinkat!

2021. 
május 26.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Az ígéret

Török drámasor.
13:20 A Konyhafőnök 

- Zé közbelép!
15:50 Magnum

Amerikai filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök

- Zé közbelép!
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 XXI. század - a 

legendák velünk 
élnek

23:50 Barátok közt
00:40 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:55 Autogram
02:20 Tűz városa

Amerikai film-
dráma

05:20 Családi titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka, benne

Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Mintaapák
20:05 Exatlon Hungary
23:00 Mi kell a férfinak?

Am. vígjáték film
01:30 A vidéki doktor

Német romanti-
kus sor.

02:20 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

04:25 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:10 Gratulálunk, a 

csatlakozás sike-
res volt

14:20 Almárium
15:15 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:15 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony

Török tévéfilmsor.
19:40 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:30 Kékfény
21:25 A bizalom ára

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

22:15 Kenó
22:25 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi té-
véfilmsor.

23:25 Ne ölj! II.
Krimisorozat

00:30 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:25 Új idők új dalai
01:55 Divat & dizájn
02:45 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:10 Mesterember
08:40 Táncház: Kala-

majka táncház
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Isten kezében
10:40 Útmutató
11:15 Halálos csók

Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:15 Divat & dizájn
14:40 Magyar Krónika
15:15 Család-barát
16:40 Öt kontinens
17:15 Ízőrzők: Gátér
17:50 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

18:45 Jókedvet 
kívánunk!

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól
a nóta

20:00 Rocklexikon:
Charlie

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:50 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Rocklexikon: 

Charlie
02:20 Halálos csók

Magyar romanti-
kus film

05:00 Múlt és Jelen
05:30 Gyémánt Liga
06:30 Sporthíradó
09:35 Építők
10:00 Sporthíradó
10:30 Kékek
13:00 Sporthíradó
15:25 Öttusa
16:00 Kosárlabda 

magazin
16:45 Kézilabda 

magazin
17:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 UEFA Labdarú-

gó U21-es Euró-
pa-bajnokság

19:45 Értékelő műsor:
Labdarúgás

20:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

21:00 UEFA Labdarú-
gó U21-es Euró-
pa-bajnokság

22:45 Értékelő műsor:
Labdarúgás

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 Az ígéret

Török drámasor.
13:20 A Konyhafőnök 

- Zé közbelép!
15:50 Magnum

Amerikai filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök 

- Zé közbelép!
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 Házon kívül
23:50 Barátok közt
00:40 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:55 Édes otthon
02:40 A bosszú

Török drámasor.

05:05 Családi titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka, benne 

Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mex. telenovella sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Mintaapák
20:05 Exatlon Hungary
23:00 007 Spectre

Angol, amerikai ak-
ció film

02:20 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:05 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:35 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Önök kérték
21:30 A maffia nyomá-

ban - Zagaria akció
Olasz krimisorozat

22:25 Kenó
22:35 A legendák hivatala

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:40 Ne ölj! II.

Krimisorozat
00:45 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:40 Divat & dizájn
02:40 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:45 Táncház: Gyi -

mesi lakodalmas
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:40 Evangélikus 

riportok
11:05 Metodista 

magazin
11:35 Az összeesküvés

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Család'21
14:40 Novum
15:15 Család-barát
16:45 Térkép
17:15 Ízőrzők: 

Dánszentmiklós
17:50 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

18:45 Jókedvet 
kívánunk!

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Nézz vissza 
mosollyal!

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok 

délidőben
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Nézz vissza 

mosollyal!
02:20 Az összeesküvés

Tévéjáték

04:50 K&H női 
kézilabda liga

06:30 Sporthíradó
07:30 Aranyoroszlánok
08:00 Puskás magazin
08:30 Kosárlabda 

magazin
09:15 Kézilabda 

magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 
Ligája összefoglaló
11:00 UEFA Labdarú-

gó U21-es Euró-
pa-bajnokság

13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Labdarú-

gó U21-es Euró-
pa-bajnokság

15:30 Hajime
15:55 Asztalitenisz 

magazin
16:30 Fradi Tv
17:00 Sporthíradó
18:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:30 Futsal NB I.
20:00 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
20:45 Góóól!
21:45 Sporthíradó
22:15 Fradi Tv

04:50 Teleshop 
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Fókusz
13:20 A Konyhafőnök

- Zé közbelép!
15:50 Magnum

Amerikai filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó - 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök

- Zé közbelép!
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 Barátok közt
00:10 Dex nyomozó

Amerikai filmsor.
01:25 Dex nyomozó

Amerikai filmsor.
02:30 Dex nyomozó

Amerikai filmsor.
03:35 Amerika legvic-

cesebb videói
Am. vígjátéksor.

05:05 Családi titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka, benne 

Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Mintaapák
20:05 Exatlon Hungary
23:00 Magánnyomozók
00:15 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

01:20 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:10 Ecranul nostru
07:40 Mozogj otthon!
07:50 Ridikül
08:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:05 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Skandináv Lottó
20:45 Kisasszonyok

Tévéfilmsor.
21:50 Testvérem,

Szimpli
Német filmdráma

23:40 Kenó
23:50 Ne ölj! II.

Krimisorozat
00:50 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:45 Divat & dizájn
02:40 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:45 Táncház: Nép-

dal- és 
néptáncoktatás

09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:45 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:10 Neked szól!
11:20 Kereszt-Tények
11:30 A sokszínű vallás
11:50 Molnár Ferenc: 

Az ibolya
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska 

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:40 Mesterember
15:15 Család-barát
16:45 Hazajáró
17:15 Ízőrzők: 

Gyöngyöspata
17:50 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

18:45 Jókedvet 
kívánunk!

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Szerelmeim - 

Makk Károly 
portré

23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Önök kérték

05:45 Kézilabda 
magazin

06:30 Sporthíradó
07:30 Pecatúra
08:00 UEFA Labdarú-

gó U21-es Euró-
pa-bajnokság

10:00 Sporthíradó
10:30 Asztalitenisz 

magazin
11:00 UEFA Labdarú-

gó U21-es Euró-
pa-bajnokság

13:00 Sporthíradó
13:30 Bringasport
13:50 Hajime
14:25 UEFA Bajnokok 

Ligája
17:00 K&H női 

kézilabda liga
17:40 Sporthíradó
18:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
19:00 K&H férfi 

kézilabda liga
20:30 Értékelő műsor:

Kézilabda
21:00 Sporthíradó
21:35 Fradi Tv

04:50 Teleshop 
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Fókusz
13:20 A Konyhafőnök

- Zé közbelép!
15:50 Magnum

Amerikai filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó - 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök 

- Zé közbelép!
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 Barátok közt
00:10 Brandmánia
00:55 Harc a 

szabadságért
Am. történelmi film 

04:00 A homok titkai
Brazil filmsor.

05:05 Családi titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka, benne

Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Mintaapák
20:05 Exatlon Hungary
23:00 Magánnyomozók
00:15 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

01:20 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

02:20 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:50 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:40 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:45 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:15 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:10 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:30 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:25 Munkaügyek -
IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:00 Szabad lélegzet
Magyar játékfilm

23:20 Kenó
23:25 Ne ölj! II.

Krimisorozat
00:35 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:25 Új idők új dalai
01:55 Divat & dizájn
02:45 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:20 Mesterember
08:50 Táncház: Jászbe-

rény - Csángó 
Fesztivál

09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Új nemzedék
10:50 Evangélikus 

ifjúsági műsor
10:55 Görögkatolikus 

ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

11:05 Református 
ifjúsági műsor

11:10 Ő és én: Portik-
Bakai Melinda

11:25 A bunda
Tévéjáték

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
14:15 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:15 Család-barát
16:40 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők: Kisbajom
17:50 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

18:45 Jókedvet 
kívánunk!

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Elhallgatott 

gyalázat
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
02:15 A bunda

Tévéjáték

06:30 Sporthíradó
07:30 Bringasport
07:45 Öttusa
08:20 K&H női 

kézilabda liga
10:00 Sporthíradó
10:40 K&H férfi 

kézilabda liga
12:25 Pecatúra
13:00 Sporthíradó
13:30 Góóól!
14:40 Napos Oldal – 

DVTK
15:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
16:40 Értékelő műsor: 

Vízilabda
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 UEFA Labdarú-

gó U21-es Euró-
pa-bajnokság

19:45 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás



Szombat Június 5.

Köszöntjük Fatime nevű olvasóinkat!

Vasárnap Június 6.

Köszöntjük norbert, Cintia nevű olvasóinkat!

Péntek Június 4.

Köszöntjük Bulcsú nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

sának jogát minden 
tévéadó fenntartja!
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A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkeszté-
sének jogát fenntartjuk, azok recenzálását, visszaküldését, to-

vábbítását és megválaszolását nem vállaljuk. 
A címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidíté-

sének jogát fenntartjuk. A publikációnkban közölt tényekért 
minden esetben a szerző viseli a felelősséget. 

– az összes fizikai és jogi sze-
mélytől beérkezett hirdetés 
kereskedelmi hirdetésnek 
számít, akik kereskedelmi 
tevékenységet folytatnak;

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratokról szóló hir-

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!
A hirdetés szövegét figyel-
mesen, hibák és javítá-
sok nélkül írják meg. Egy 
szelvényen mindössze egy 
hirdetés szerepelhet.
A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy egyes anyago-
kat nem közöl az újságban. 
Nem közölhetőek azok a hir-
detések, amelyek ellentmon-
danak a szerkesztőségi fel-
tételeknek és az ukrán tör-
vényeknek.
A hirdetésekkel és reklámok-
kal kapcsolatos reklamáci-
ókat a szerkesztőség a lap 
megjelenése után 3 napig 
fogadja.
A szerkesztőség nem vál-
lal felelősséget a hirdetés 
tartalmáért, a megadott in-
formációk, telefonszámok 
és címek pontosságáért.

Hirdessen nálunk, megéri!

FiZEtEtt hirdetés

Egyéb hirdetések:
elveszett iratok   1 0 0  h r . ;
részvétnyilvánítás  5 0  h r . ;
társkereső   3 0  h r . ;
köszöntő   3 0  h r . ;
4 sor vers+köszöntő  5 0  h r . ;
képes köszöntő   4 0  h r . ;
kép+4 sor vers    5 5  h r . ;
megkezdett 4 soronként 5 hr.;

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

20 szó                   15 hr.
21-40 szó              30 hr.

Keretes
20 szó                   30 hr.
21-40 szó              60 hr.

Kiemelt
20 szó                   20 hr.
21-40 szó              40 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként: 
1. oldal – 11 hr., 16. oldal – 9 hr., 
2–7. oldalak – 7 hr., 11–15. oldalak – 6 hr.

Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю, 
тютюнових виробів 100%

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg

2021. 
május 26. 9Heti műsor

05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Fókusz
13:20 A Konyhafőnök - 

Zé közbelép!
15:50 Magnum

Amerikai filmsor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó - 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:15 A Konyhafőnök - 

Zé közbelép!
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 Barátok közt
00:05 X-akták

Am.-kanadai sci-fi sor. 
01:20 X-akták

Am.-kanadai sci-fi sor. 
02:30 Bosszú

Amerikai drámasor. 

05:05 Családi titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka, benne

Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mex. telenovella sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:40 Mintaapák
20:05 Exatlon Hungary
23:00 Magánnyomozók
00:15 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

01:20 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

02:20 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Öt kontinens
07:45 Mozogj otthon!
07:55 Ridikül
08:45 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:35 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:35 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:15 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:05 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:40 A beszéd - Appo -
nyi a magyar 
ügy védelmében

21:40 Szent Péter 
esernyője
Magyar romanti-
kus film

23:05 Kenó
23:15 Ne ölj! II.

Krimisorozat
00:15 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:10 Új idők új dalai
01:40 Divat & dizájn
02:35 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:10 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:15 Mesterember
08:50 Táncház: Etno -

fon Zenei Társulás
09:20 Élő népzene
09:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:30 Katolikus krónika
10:55 Mai hitvallások
11:30 Haszontalanok

Magyar tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
14:10 Folkudvar
14:40 Multiverzum
15:15 Család-barát
16:45 Kárpát-medence
17:10 Ízőrzők: 

Nagytevel
17:40 Magyarország 

finom
18:00 Énekes madár

Tévéjáték
19:00 Ábel az országban

Tévéfilmsorozat
19:55 Ábel az országban

Tévéfilmsorozat
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Hagyaték
22:05 Hagyaték
22:40 A kalapácsének 

karnagya - Port-
réfilm Vaj-
da László népi 
iparművészről 
- MMA portré

23:40 Hazajáró
00:10 Napok, évek, szá-

zadok - Tőkéczki 
László műsora

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Ábel az országban

Tévéfilmsorozat
02:25 Ábel az országban

Tévéfilmsorozat

04:35 UEFA Labdarú-
gó U21-es Euró-
pa-bajnokság

06:30 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
08:05 UEFA Labdarú-

gó U21-es Euró-
pa-bajnokság

10:00 Sporthíradó
10:25 Forma-1 – 1. 

szabadedzés
11:40 Bringasport
11:55 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
12:25 Forma 2 - 

Időmérő edzés
13:05 Sporthíradó
13:30 Napos Oldal – 

DVTK
14:00 Kajak-Kenu Eu-

rópa-bajnokság
15:10 Forma-1 – 2. 

szabadedzés
16:15 Góóól!
16:55 FIFA VB 

2022 magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 Boxutca
19:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
22:30 Sporthíradó
23:00 Női labdarúgó 

magazin

05:10 A homok titkai
Brazil filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:35 Star Wars: A 

Freemaker csa-
lád kalandjai
Amerikai animációs 
kalandfilmsor.

09:05 Teleshop
10:00 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor. 
10:40 Brandmánia
11:25 Autogram
12:10 Doktor Murphy

Am. drámasor. 
13:25 Doktor Murphy

Am. drámasor. 
14:35 Harry Potter és a

bölcsek köve
Angol-amerikai ka-
landfilm 

18:00 RTL Híradó - 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A mi kis falunk

Magyar filmsorozat 
21:10 Armageddon

Katasztrófa-akciófilm 
00:15 Mars mentőakció

Am. sci-fi akciófilm 
02:50 Castle

Filmsorozat

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék 

törpikék
Belga animációs sor.

06:30 Garfield és 
barátai
Am. animációs sor.

07:00 Garfield és 
barátai
Am. animációs sor.

07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
08:40 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:50 Hupikék 
törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:20 Hupikék 
törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:50 Trendmánia
10:25 Nagyító
10:55 Életmódi Plusz
11:30 Édes egészség 

Kárpáti 
Rebekával

12:00 A Pénz beszél
12:35 Poggyász
13:05 Innovátor
13:40 Csapdába csalva
14:15 Lara Croft – 

Tomb Raider
Amerikai akció film

16:20 Columbo
Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 A vasálarcos

Amerikai, francia 
akció film

23:00 A zátony
Am. dráma film

00:55 Hozzám jössz, 
haver?
Fr. vígjáték film

04:30 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Hazajár
07:55 Térkép
08:25 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 A világörökség 

kincsei
09:50 A világ madár-

távlatból
10:25 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha

13:30 A titkosügynök
Angol tévéfilmsor.

14:20 A maffia csak 
nyáron öl
Krimisorozat

15:25 A törökfejes kopja
Magy. történel-
mi film

17:00 Főmenü: 
Paprika

17:50 Főmenü – 
miniprogram

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Cherbourg-i 

esernyők
Francia zenés film

21:15 A kísértetház
Filmdráma

23:40 Kenó
23:45 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:45 Ne ölj! II.

Krimisorozat
01:45 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

02:35 Új idők új dalai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:55 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Opera Cafe
07:40 Folkudvar
08:05 Evangélium: 

Máté 
vangéliuma

08:35 Hogy volt?!
09:30 Életművész:

Scherer Péter
10:25 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

10:55 Öt kontinens
11:25 Csalódás

Magyar romanti-
kus film

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 K&H férfi 

kézilabda liga
15:45 Futsal NB I.
18:10 K&H férfi 

kézilabda liga
20:40 Fradi Tv
21:10 Napos Oldal – 

DVTK
21:45 Bringasport
22:05 Bagi Nacsa 

Orfeuma
23:05 Virtuózok-

válogatás
23:15 Virtuózok-

válogatás
23:30 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Életművész:

Scherer Péter
02:10 A törökfejes kopja

Magy. történel-
mi film

04:40 Röpte
08:25 Bringasport
08:45 Szabadidő
09:20 Forma 2 – Futam
10:30 Boxutca
11:00 Kajak-Kenu Eu-

rópa-bajnokság
13:45 M4 Stúdió: 

Forma-1
14:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
15:15 M4 Stúdió: 

Forma-1
15:35 Forma 2 – Futam
16:45 Öttusa Világkupa
17:35 Kajak-Kenu Eu-

rópa-bajnokság
18:35 Forma-1 – 

Időmérő edzés
20:00 Felvezető műsor: 

Vízilabda
21:45 Értékelő műsor: 

Vízilabda

05:10 A homok titkai
Brazil filmsor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:40 Star Wars: A

Freemaker csa-
lád kalandjai
Amerikai animációs 
kalandfilm

09:10 Teleshop
10:10 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
10:45 A Muzsika TV 

bemutatja!
11:25 Édes Otthon
12:15 XXI. század - a 

legendák velünk 
élnek

12:50 Házon kívül
13:25 Fehér Agyar 2.

Am. kalandfilm
15:55 Hipervándor

Am. kalandfilm 
18:00 RTL Híradó - 

Esti kiadás
19:00 Cobra 11

Német filmsorozat
20:00 Demóna: A 

sötétség úrnője
Am. családi ka-
landfilm 

22:35 Nők akcióban
Amerikai vígjáték 

00:35 Portré
01:25 Demóna: A 

sötétség úrnője
Amerikai családi 
kalandfilm 

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék 

törpikék
Belga animációs sor.

06:30 Garfield és 
barátai
Am. animációs sor.

07:00 Garfield és 
barátai
Am. animációs sor.

07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék

08:20 Magyar népmesék
08:45 Magyar népmesék
08:55 Mesék Mátyás 

királyról
Magy. animációs sor.

09:05 Hupikék 
törpikék
Belga animációs sor.

09:35 Hupikék 
törpikék
Belga animációs sor.

10:05 Fald fel
10:40 Tűsarok
11:10 Több mint TestŐr
11:45 SuperCar
12:15 Életmódi
12:50 Street Racers-

Formula E 
magazin

13:20 Csapdába csalva
13:55 Állj, vagy lő 

a mamám!
Am. akció film

15:55 Túl a csúcson
Am. akció film

18:00 Tények
18:55 Űrdongó

Am., kínai akció film
21:25 Harcban élve

Am. akció film
23:35 Az 5. hullám

Am. akció film
02:00 Exek és szeretők

Am. vígjáték film

05:20 Édes anyanyelvünk
05:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:55 Családi kör
07:50 Isten kezében
08:15 Katolikus krónika
08:40 Kereszt-Tények
08:50 Neked szól!
08:55 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:20 A sokszínű vallás
09:30 Új nemzedék
10:00 Református 

magazin

10:25 Ő és én: 
Tóth Andrea

10:30 Mai hitvallások
11:00 Római katolikus 

szentmise köz-
vetítése Eszter-
gomból

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól 

a nóta
13:20 Felfedezőút a 

nagy piramisba
14:15 Édes anyanyelvünk
14:25 Oldás és kötés

Magyar játékfilm
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:05 Hogy volt?!
17:00 A világörökség 

kincsei
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:40 Magyarország 

szeretlek!
21:15 Az igazság útja

Angol bűnügyi film
23:05 Kenó
23:20 Borg/McEnroe

Angol életrajzi film
01:05 Ne ölj! II.

Krimisorozat
02:00 Hat nővér

Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

02:45 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Világ
07:35 Multiverzum
08:05 Mesterember
08:30 Noé barátai
09:00 Novum

09:30 Önök kérték
10:30 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
11:00 Térkép
11:30 Szerelmes földrajz
12:05 Miért legyen 

a zene minden-
kié? - Bartalus 
Ilona zenepeda-
gógus portréja

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 OTP Bank Liga
17:50 OTP Bank Liga
19:45 Út Tokióba
20:20 K&H férfi 

kézilabda liga
22:05 A legbátrabb város
23:50 Hogy volt?!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 In memoriam Cs. 

Szabó László - 
MMA portré

02:25 Oldás és kötés
Magyar játékfilm

04:25 Női labdarúgó
magazin

06:30 Kajak-Kenu Eu-
rópa-bajnokság

07:25 Múlt és Jelen
07:55 Jövünk!
08:30 Kajak-Kenu Eu-

rópa-bajnokság
09:50 Forma 2 – Futam
11:00 Kajak-Kenu Eu-

rópa-bajnokság
12:55 Út Tokióba
13:30 M4 Stúdió: Forma-1
14:00 Forma-1 – 

Nagydíj futam
16:00 M4 Stúdió: Forma-1
16:10 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
19:05 Kajak-Kenu Eu-

rópa-bajnokság
20:30 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:00 UEFA Labdarú-

gó U21-es Euró-
pa-bajnokság
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8 tipp a természetesen szép 
bőrért

Nem tudod, milyen szépségápolási termékeket válassz? Szükséged 
van néhány bőrápolási tanácsra? Íme 8 ötlet, hogy jól érezd ma-
gad gyönyörűvé varázsolt bőrödben!

1. Használj növényi olaj ala-
pú hidratáló krémet!

V á l a s s z  o l y a n 
testáplót, krémet és olajat, 
mely ásványi olaj helyett 
növényit tartalmaz! A nö-
vényi olajok (mint az olí-
vaolaj, édesmandula olaj, 
kukoricaolaj) zsírsavakat 
tartalmaznak, melyek hid-
ratálják és puhítják a bőrt. 
Az ásványi olajat kőolaj-
ból állítják elő és nem tar-
talmaz semmit, ami táplál-
ná a bőrt.

2. Keress gyógynö-
vény alapú kozmetiku-
mokat.

A gyógynövények és 
származékaik (illóola-
jok, kivonatok, főzetek) 
olyan természetes anya-
gokat tartalmaznak, me-
lyek megnyugtatják, tisz-
títják és kondícionálják a bőrt. 
A leghasznosabb, természetes 
szépségápolási cikkekben hasz-
nált gyógynövény a levendula és 
a teacserje. Mindkét növényben 
található illóolaj gyengéd a bőr-
höz, ugyanakkor fertőtlenítő ha-
tásuk is van.

3. Hetente egyszer áztasd a lá-
bad meleg vízben, egy habkő segít-

ségével pedig finoman dörzsöld le 
róla az elhalt bőrt! Ezután hidratáld 
bőröd egy természetes alapanyagú, 
lábolajjal vagy krémmel!

4. Minden héten ülj bele egy 
kád vízbe, melyben előzőleg für-
dősót oldottál fel! A tengeri só, fő-

leg, amelyet a Holt-tengerből 
bányásztak, ásványianyagokban 
gazdag és segít eltávolítani a bőr-
ben található szennyeződést.

5. Zuhanyozás után mindig 
olyan bőrolajat vagy testápolót 
használj, mely növényi olajat 
tartalmaz.

6. Ha bőröd kiszáradt, hasz-
nálj minden reggel és este növé-
nyi olaj alapú termékeket, me-

lyeknek zsírsav tar-
talmuk magas.

Ezek a zsírsavak 
segítenek bőrödnek, 
hogy az újra puha és 
hidratált legyen, va-
lamint elhárítják az 
apróbb irritációkat. 
A következő növé-
nyekben találhatók 
ezek az esszenciális 
zsírsavak: kukorica-
olaj, naprafogómag-
o l a j ,  s á f r á n y -
ola j ,  borágóola j , 
áfonyamagolaj és 
parlagi-ligetszépe-
olaj.

7. Keress olyan 
arctonikokat, melyek 
etil- és izopropil-
alkohol nélkül ké-

szültek! Ezek az összetevők 
olyan oldószerek, melyek nagyon 
kiszárítják a bőrt.

8. Minden kézmosás után 
hidratáld kezed egy természetes 
testápolóval vagy krémmel, hogy 
puha maradjon!

Otthoni bőrápolás természetesen
Kényeztesd bőröd ezekkel a természetes bőrápoló receptekkel és 
tündökölj, akár egy sztár!

Nagyon sokan azt sem tud-
juk, milyen bőrtípussal rendel-
kezünk és sajnos azt sem, ho-
gyan érhetnénk el, hogy bőrünk 
úgy tündököljön, akár a kedvenc 
celebünké. Ahelyett, hogy kipró-
bálnád az összes kencét, amiket a 
tévében láttál és melyek azonna-
li eredményeket ígérnek, inkább 
próbáld ki „ingyenes” tanácsa-
inkat és ajándékozd meg magad 
a régóta óhajtott érzéki bőrrel. 
Készítsd el te is ezeket a tápláló, 
olcsó és egyszerűen elkészíthe-
tő bőrápoló recepteket! Biztosak 
vagyunk benne, hogy tippjeink 
segítségével a legjobb eredmé-
nyeket érheted el, ha rendszere-
sen beveted trükkjeinket. Lehet, 
hogy kedvenc hírességed is eze-
ket a tippeket követi, hogy bőre 
mindig tökéletes legyen.

1. Ápoló répa pakolás
Vegyél elő egy répát, reszeld 

le és keverd össze egy kanál méz-
zel! A jól elkevert pakolást vidd 
fel az arcodra és hagyd hatni 15 
percig, majd mosd le! Rendsze-
res használatával érezni fogod a 
különbséget.

2. Ananász-álom
Miután alaposan összezúz-

tál egy szelet ananászt, add hoz-
zá egy narancs vagy egy citrom 
levét, majd keverd össze liszttel! 
Ezzel a keverékkel kend be arcod 
és nyakad! A pakolás eltávolítá-
sa után bőröd friss és sima lesz.

3. Citromos-tojásos 
védelem

Verj fel egy tojásfehérjét, 
majd tedd a hűtőbe 15 percre. Fa-
csarj ki egy citromot és reszelj le 
egy paradicsomot, majd add hoz-
zá őket a kihűlt tojásfehérjéhez! 

A keveréket vidd fel arcodra és 
hagyd hatni! Ha puha bőrt szeret-
nél, ismételd többször, legalább egy 
hónapon keresztül!

4. Guavés ragyogás
Pépesíts egy guavét, majd ke-

verj hozzá zabdarát és citromlevet! 
Körülbelül 20 percig pihentesd ar-
codon, hogy hatóanyagaival ragyo-
góvá varázsolja arcodat.

5. Tápláló spenót
Vegyél egy pohár pürésített 

nyers spenótot és keverd el alapo-
san egy kanál friss tejföllel, majd 
kend be vele az arcod! Hagyd hat-
ni legalább fél órán keresztül, majd 
mosd le és gyönyörködj az elbűvö-
lő látványban!

6. Elragadó érintés retekkel
Reszelj le egy fél retket, adj 

hozzá egy kanál ecetet, egy ka-
nál citromlét és egy kanál mé-
zet! A hozzávalókat keverd jól 
el egy pohár desztillált vízben, 
majd tartsd lezárva egy üveg-
ben! Ezzel a keverékkel rend-
szeresen töröld át az arcod, hi-
szen nemcsak a felesleges zsírt 
távolítja el, hanem a nyílt póru-
sokat is összehúzza.

7. Egészséges méz-kezelés
Egy kanál mézet keverj ösz-

sze egy tojásfehérjével és reszelt 
burgonyával! Vidd fel az arcodra 
és várj, míg megszárad! Mosd le 
hideg vízzel és érezd a varázsla-
tos üdeséget!

8. Bámulatos tejes kezelés
Keverj össze 50 gramm bor-

sólisztet citromlével, valamint egy 
csipetnyi kámforral és egy kevés 
tejjel! Alaposan kend be vele arcod 
és hagyd hatni 15 percen keresztül, 
majd tejjel mosd le! Ez egy nagy-
szerű recept a hegek kezelésére is.

9. Selymes bőr eperrel
Alaposan keverj össze öt da-

rab epret egy kanál kaolinnal 
és egy kisebb narancs levével! 
Körülbelül 20 percen keresz-
tül hagyd hatni, majd egy vízbe 
mártogatott törölköző segítségé-
vel távolítsd el arcodról!

10. Paradicsomos-
szantálfás pakolás

Egy reszelt paradicsomot ke-
verj össze egy kanál szantálfa 
porral és egy kanál kaolinnal! A 
kapott keveréket keverd bele ró-
zsavízbe és vidd fel az arcodra! 
20 percen keresztül hagyd hat-
ni, majd mosd le és élvezd a fia-
talabbnak tűnő feszesebb bőröd!

A csillogó, fényes haj most a 
tiéd is lehet

A haj, amely fényes és csil-
logó mindig nagyszerűen néz ki.

Ha egészségtelen életmódot 
követsz, dohányzás, ivás egész-
ségtelen táplálkozás, jó eséllyel 
ez meg fog mutatkozni a hajadon 
is. Tegyél meg ezért egy kis erő-
feszítést az egészséges életmó-
dért és a hajad (és bőröd, körme-
id) jobbá, egészségesebbé válik.

A töredezett haj kiváltó oka 
lehet az étel, amit magunkhoz 
veszünk. Kerüljük ezért a ,,do-
bozos” ételeket, hiszen gyakran 
ezek az ételek túlságosan fel van-
nak dolgozva, tartósítva, mind-
ez pedig rosszat tesz a bőrnek és 
a hajnak. Próbálj bevinni minél 
több friss zöldséget és gyümöl-
csöt a napi étrendedbe.

Kerüld a szénsavas italok, 
kávé és a túlzott koffein fogyasz-
tását. Az olajban sült ételek he-
lyett tegyük le voksunkat a gril-
lezett és párolt ételek mellett. Ne 
feledjünk el inni legalább 8 pohár 
vizet egy nap.

Ha fested a hajad, ne feledd, 
hogy a hajszárítás csak roncsolja 
a hajszálakat, így elveszti termé-
szetes fényét és rugalmasságát. 
Növeld a festett haj fényét olyan 
termékek használatával, amelye-
ket kifejezetten a festett haj keze-
lésére és védelmére találtak ki!

Kerüld a napi hajmosásokat, 
mert így kiszárítod a hajkoronát 
és unalmas sivárrá válik a meg-
jelenésed. Ha a haj nagyon zsíro-
sodik, és szükséges lenne a napi 
mosás, fordulj fodrászodhoz és 
érdeklődj olyan sampon után, 
amely leküzdi a zsírosságot, vagy 

A fényes hajat általában az egészséges hajjal társítjuk, tehát ha a 
hajad jó kondiban van és te magad is egészséges vagy, akkor ér-
demes néhány utolsó simítást végezned a csillogó hajért.

nézz utána a táplálkozásnak, hisz 
ez is oka lehet a zsíros hajnak.

Mosás után ne feletkezz meg 
a balzsam és/vagy hajpako-
lás használatáról (heti egyszer). 
Csak a hajvégeken használjuk a 
balzsamot és hajpakolást, hiszen 
nem szeretnénk a hajat zsírosíta-
ni a gyökereknél.

A hajvasalást csak tökélete-
sen száraz hajon végezzük. Az 
egyenes haj jobban visszaveri a 
fényt, így csillogóbbnak, fénye-
sebbnek fog hatni.

Nem utolsó sorban pedig 
használhatsz egy kis haj-szi-
likont, hogy végső formát adhass 
frizurádnak. Tégy a tenyeredbe 
egy kis szilikont, kend szét majd 
oszlatsd el tincseiden, viszont ke-
rüld el a haj tövét!

Hogyan kezeld a zsíros hajat
Attól függetlenül, hogy a hajad vékony vagy vastagszálú, gön-
dör, hullámos vagy egyenes, a zsíros hajtól kényelmetlenül ér-
zed magad.

Sokszor tehetetlenül állsz a probléma előtt, mert hiába mosod kü-
lönböző termékekkel, a végén ugyanúgy elkezd zsírosodni.

Először is tudnod kell, hogy nem vagy egyedül. A zsíros haj oko-
zója a fejbőr túlzott faggyútermelése.

A faggyúmirigyek a bőr felszíne alatt találhatók, természetes olajat 
termelnek, mely a bőrt és a hajat selymessé, fényessé teszik. Ez a tes-
tünk természetes balzsamja, amely rualmasabbá, csillogóbbá teszi a 
hajunkat. Sajnos előfordul, hogy szervezetünk túl sokat termel belőle.

A faggyú a bőr felületén pórusokon keresztül kerül a felszínre, és 
a hajszálak tövére tapad.

A zsíros hajnak több oka lehet: táplálkozás, hormonok, stressz, 
helytelenül megválasztott hajápoló termékek.

Következő tippjeink segítségével külsőleg és belsőleg is hathatsz 
a fejbőr faggyútermelésére.

Étrend-kiegészítők
A fűrészpálma kivonat egyensúlyt teremt a bőr faggyútermelésében.
A rozmaring, aukaliptusz és zsálya csökkenti a faggyútermelést, 

így a haj kevésbé zsírosodik.
A dús haj

A sör kiválóan hat a hajra. Néhány évtizeddel ezelőtt még a sör-
rel való hajöblítés nagyon népszerű volt, ám az 50-es – 60-as évek-
ben elvesztette népszerűségét a szépségápoló termékek elterjedésé-
vel együtt. Mély tisztító hatással bír és segít dúsabbé tenni a hajat.

Miután a hajat megmostad samponnal, öblítsd le sörrel, hagyd 
5 percig hatni, majd mosd le vízzel! A citromlé is szintén hatásos.

Szulfátok
Manapság egyre több szépségápoló termékben és ételben jelen 

vannak a szulfátok. Tény, hogy tisztító hatásuk van. A Neutrogena 
Clean samponhoz hasonló hajápoló termékek, szulfát-tartalmuknak 
köszönhetően eltávolítják a szennyeződést anélkül, hogy elvonnák 
a létfontosságú nedvességet a hajszálból.

Házi segítség
A samponhoz adj hozzá szódabikarbónát minden 2-4 hétben egy-

szer! Ez letisztítja a fölösleges olajat a hajszálakról.
Hogy egyes embereknek miért fokozottabb a faggyútermelése, 

mint másoknak, még nem ismert. Bár úgy tűnik, a probléma minden-
kinél közös, a kiváltó okok különböznek. Próbáld ki, neked melyik 
tipp válik be leginkább, és oszd meg másokkal is tapasztalataidat!

Ha semmi sem segít, konzultálj orvossal vagy bőrgyógyásszal!
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Még több információ a karpatinfo.net-en

sPortKriMi

rovatvezető: Jakab lajos

Átadták a vádiratot a bíróságnak az 
Ukrzaliznicja beregszászi járási ki-
rendeltségének munkatársai ügyé-
ben, akiket lopással és okmányha-
misítással vádolnak, adja hírül a 
goloskarpat.info.

Az információk szerint a vádlottak il-

Bíróság elé áll az Ukrzaliznicja beregszászi 
járási kirendeltségének két munkatársa

legális úton tulajdonítottak el üzemanya-
got, s több hónapon át hamisítottak okira-
tokat ezzel kapcsolatban. A tettesek közel 
4 ezer liter gázolajat loptak el, melynek ér-
téke több mint 72 ezer hrivnya.

Az ügyben tart a nyomozás, a bírósági 
tárgyalásra hamarosan sor kerül.

A 34 éves ukrán állampolgár a nagy si-
etségben véletlenül testvére útlevelét 
vitte magával a határra.

Az eset az asztélyi (Luzsanka) ha-
tárátkelőn történt. A Munkácsi Határőr-
ség munkatársai elmondták, hogy a nő 
ily módon bűncselekményt követett el 
a közigazgatási szabálysértésekről szó-
ló törvénykönyv 204. cikkének 1. része 

Testvére útlevelével akart külföldre utazni egy nő
(Ukrajna államhatárának illegális átlépé-
se vagy illegális átlépésének megkísérlé-
se) értelmében. Az ügy anyagait megküld-
ték a bíróságnak.

Az elkövetőre 3400–8500 hrivnya 
összegű pénzbírság szabható ki, vagy 
15 napig tartó adminisztratív letartózta-
tást ítélhet meg a bíróság, számol be a 
mukachevo.net.

A Kárpátaljai Járőrrendészeti Főosz-
tály közleménye szerint az eset május 
17-én Ungváron történt.

Ekkor kaptak egy bejelentést a rend-
fenntartók arról, hogy egy férfi hamis 
bankjegyet próbál beváltani a Szobránc 
utcában az egyik pénzváltóban, írja a 

Hamis valutát akart beváltani egy férfi
mukachevo.net hírportál. A TOR rendőr-
alakulat munkatársai azonnal kivonultak 
a helyszínre, ahol egy pénzváltó pénztáro-
sa szerint egy 33 éves férfi hamis 50 dol-
lárost próbált beváltani.

A rendőrök a helyszínre hívták a nyo-
mozókat, hogy tisztázzák az eset részleteit.

Letartóztattak a hatóságok a megye-
székhelyen egy nőt, akit fegyverke-
reskedéssel vádolnak. A hölgyet épp 
az „árucikkek” átadásakor érték tet-
ten, egy RGD-5-ös gránátot és 20 töl-

Gránátokat és töltényeket árusított egy nő 
Ungváron

tényt készült eladni ügyfelének.
A nőt már korábban is vonták felelős-

ségre hasonló bűncselekményért. Az ügy-
ben folyik az eljárás, a tettesre akár 7 év bör-
tönbüntetés is várhat, írja a mukachevo.net.

Az ungvári rendőrség munkatársai 
információkat kaptak arról, hogy 
egy 24 éves Dnyipropetrovszk me-
gyei lakos részt vehet kábítószer-ter-
jesztésben Ungváron, adja hírül a 
zk.gov.ua.

A rendőrök kézre kerítették az érintet-
tet. Az ellenőrzés során egy pisztolyt és 20 

Drogot terjesztett Ungváron egy ukrán fiatal
csomag növényi eredetű kábítószert fog-
laltak le. Az összes tiltott tárgyat és anya-
got lefoglalták és szakértői vizsgálatra to-
vábbították.  

A fiatalember nem tudta megmagya-
rázni Kárpátalján való tartózkodásának 
célját.  

Az ügyben büntetőeljárást indítottak.

Május 17-én este a Csapi Határőrség 
emberei két illegális migránst vettek 
őrizetbe a Nagybereznai járásban. 

Az ázsiai külsejű férfiakat Ungvár 
irányába történő mozgásuk során vet-
ték észre. A rendőrök nyomon követték 
a külföldieket, mert feltételezték, hogy 
illegálisan akarják átlépni az államha-
tárt. A feltételezésük beigazolódott: az 

Török migránsokat fogtak el Kárpátalján
illetékesek a határ közelében tartóztat-
ták le a két férfit. Mindkettőnél török 
útlevél volt.  

Az eset tisztázása során elismerték, 
hogy illegálisan akarták átlépni a határt. 
A bevándorlók további sorsáról a bíró-
ság dönt majd – olvashatjuk Ukrajna Ál-
lami Határőr Szolgálat Nyugati Régiójá-
nak Facebook-oldalán.

A Técsői Kerületi Rendőrség munka-
társai kevesebb mint egy óra alatt kézre 
kerítették azt a férfit, aki pénzt és autót 
lopott el egy bustyaházi (Буштино) nő-
től, adja hírül a karpatinfo.net a zk.gov.
ua nyomán. 

Május 17-én a rendőrökhöz egy 
bustyaházi nő fordult, aki elmondta, hogy 
amikor visszatért az iskolából a gyerekkel, 
látta, hogy a házának ajtaja nyitva van. Ké-
sőbb észrevette, hogy eltűnt a VAZ-2110 
típusú autója. 

A helyszínre kiérkezett rendőrök rész-
letesebben kihallgatták a sértettet. Kide-
rült, hogy a nőtől az autóján kívül az ott-

Pénzt és autót loptak el egy nőtől Bustyaházán
hon hagyott pénzét is ellopták. A rend-
őrök kevesebb mint egy óra alatt kézre 
kerítették a gyanúsítottat. A 37 éves fér-
fit letartóztatták.

Kiderült, hogy a férfi előbb betört az 
áldozat házába, pénztárcájából pénzt és 
autókulcsot lopott el, majd ismeretlen 
irányba hajtott. Útközben az erősen it-
tas állapotban lévő férfi egy kerítésnek 
csapódott.  

Most a korábban vagyon elleni bűn-
cselekmények miatt elítélt férfit ideigle-
nes őrizetbe helyezték, a járművet és az 
ellopott pénzt lefoglalták, és a közeljövő-
ben visszaadják az áldozatnak.  

Munkácson rövid időn belül három al-
kalommal tettek bejelentést a rendőr-
séghez bántalmazás miatt.

Járőrözést folytatva a nemzeti gárdisták 
bejelentést kaptak családon belüli erőszak-
ról Munkács egyik utcájában – írja a pershij.
com.ua. A helyszínre érve egy helyi nő pa-
naszt tett a rendőrségen fia miatt, aki ittas ál-
lapotban többször is fejen ütötte őt.

Egy másik esetben az Ivan Franko ut-

Édesanyját bántalmazta egy részeg férfi 
Munkácson

cában egy 50 éves nő a rendőröktől kért 
védelmet, mert élettársa szintén bántalma-
záshoz folyamodott.

A harmadik esetben egy 50 éves mun-
kácsi férfi verte meg testvérét. A férfi it-
tas állapotban volt, és többször a testvére 
fejére és törzsére ütött. Az áldozat köny-
nyű testi sérüléseket szenvedett.

A bántalmazókat letartóztatták, elle-
nük eljárás indult.

Néhány sorban
A 23. fordulóban ismét nagyot lépett a 
feljutást jelentő első két hely kiharcolása 
felé az Ungvári FC az országos harmad-
osztályú labdarúgó-bajnokság A-csoport-
jában. Volodimir Vaszjutik együttese ezút-
tal a Rubikon Kijevet győzte le, és tartja 
vezető pozícióját a mezőnyben.

Az ungvári Avangard stadionban leját-
szott találkozón az első találat a 35. perc-
ben született, amikor is a hazaiak korel-
nöke, Adrian Pukanics szerezte meg a ve-
zetést az ungváriak számára. A második 
játékrész elején Visnyevszkij tulajdon-
képpen bebiztosította a győzelmet, és bár 
a legvégén Kabanyuk találatával a főváro-
siak még szépíteni tudtak, de a 2-1-es si-
ker újabb fontos 3 pontot eredményezett 
az Ungvári FC mérlegébe.

Három fordulóval a bajnokság vége 
előtt az ungváriak 50 ponttal vezetik a ta-
bellát a 48 pontos Pogyilja Hmelnickij 
előtt. Rajtuk kívül a feljutás kérdésébe már 
csak a 44 pontjával harmadik, de egy mecs-
csel kevesebbet játszó Epicentr Dunajivci 
tud beleszólni. A következő, 24. játékna-
pon éppen ide látogat majd az Ungvári FC, 
és ha nem szenved vereséget, akkor már 
borítékolni lehet a feljutást.

***
A mögöttünk maradt héten kilenc csa-
patosra bővült a Beregszászi Járási Lab-
darúgó-bajnokság mezőnye, ugyanis az 
egykori kiváló szovjet válogatott labda-
rúgó, Rácz László szülőfalujának együt-
tese, Fancsika is csatlakozott a többiekhez.

Bemutatkozásképpen a fancsikaiak 
1-0-ra nyertek Mezőváriban.

A bajnoki tabella élére a Mezőgecsei 
Baktyanec lépett, miután Szeljancsin talá-
latával 1-0-ra verte Kígyóst.

A korábban a nagyszőlősi járáshoz tar-
tozó együttesek párharcai már ennél lé-
nyegesen több gólt hoztak. Szőlősvégardó 
5-3-ra verte Tiszakeresztúrt, míg a bajnok-
ságban most bemutatkozó Újlaki kistér-
ség csapata 4-1-re bizonyult jobbnak Ki-
rályháza ellen. Ez utóbbi találkozón Palo-
tás Szebasztián nem mindennapi eredmé-
nyességgel jeleskedett, ugyanis ő szerez-
te csapata min a 4 gólját!

A tabellát a Baktyanec vezeti 6 pont-
tal az egyformán 3 ponttal álló újlaki, 

szőlősvégardói és fancsikai együttes előtt.
***

Az ukrán női kézilabda Szuperliga felső-
házi rájátszásának utolsó, lembergi fordu-
lójában dőlt el az ezüstérem sorsa, amely-
re az Ungvári Kárpáti és a Real Mikolajiv 
pályázott.

A bajnoki cím megvédését már koráb-
ban bebiztosító Halicsanka Lviv a Realt 
36-19-re, míg a Kárpátit 31-24-re győzte 
le, így a két rivális egymás elleni párhar-
ca döntött az ezüstérem sorsáról.

A Real csak győzelem esetén előz-
hette volna meg Viktor Csernov csapa-
tát, és a második félidő derekán úgy tűnt, 
hogy sikerül is nekik a bravúr, hiszen már 
négy góllal is vezettek a Kárpáti ellené-
ben. A remekül hajrázó ungváriak azon-
ban döntetlenre mentették a találkozót, 
és a 26-26-os végeredmény azt jelentet-
te, hogy a 49 ponttal első Halicsanka mö-
gött az Ungvári Kárpáti végzett a 2. he-
lyen 30 ponttal, a bronzérem pedig a 29 
pontos Real Mikolajivnak jutott.

Nagy harc volt a gólkirályi címért, amit 
végül a negyedikként záró Dnyiprjanka 
Herszon játékosa, Anna Gyabla szerzett 
meg 187 találattal a 183 gólig jutó ung-
vári Jana Hotra előtt.

***
Nem sikerült a négyes döntőbe kerülés 
a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a 
Telekom Veszprém csapatának, mivel a 
francia Nantes elleni idegenbeli négygó-
los vereség után, hazai környezetben csak 
32-30-ra nyertek Lékaiék.

A női kézilabda NB-I-ben ismét nagy 
lépést tett az aranyérem felé az FTC, miu-
tán Elek Gábor csapata az egyik legutolsó 
komoly erőpróbáját is sikerrel vette, ide-
genben nyert 29-27-re a Debrecen vendé-
geként. A Fradinak még a Fehérvár elleni 
idegenbeli és az MTK elleni hazai csatát 
kell megnyerni a bajnoki cím eléréséhez.

***
Hatalmas meglepetésre Kanada három 
vereséggel kezdte a Rigában zajló elit-
diviziós jégkorong-világbajnokságot. A 
juharlevelesek előbb az Egyesült Álla-
moktól kaptak ki 5-1-re, majd a házigazda 
Lettországtól szenvedtek 2-0 arányú ve-
reséget, legutóbb pedig Németországgal 
szemben is alulmaradtak 3-1-re.

Tizenöt magyar éremmel zárult a Buda-
pesten két hétig zajló vizes Európa-baj-
nokság, amit nemzetközi viszonylatban 
is nagyszerű rendezvényként értékeltek.

A magyarok által szerzett öt aranyérem 
közül Milák Kristóf kettőt szerzett, 200 és 
100 méter pillangón, rajta kívül Hosszú Ka-

Remek rendezés, szép magyar 
sikerek a vizes Eb-én

tinka 400 vegyesen, Kapás Boglárka 200 
pillangón és Szabó Szebasztián 50 méte-
res pillangóúszásban volt a leggyorsabb.

A medencés versenyszámok mellett 
műúszásban és műugrásban is jól szerep-
lő magyar csapat hét arannyal, öt ezüst-
tel és két bronzéremmel zárta a viadalt.

Gyászol a magyar futballtársadalom. 65 
éves korában elhunyt minden idők egyik 
legismertebb és legsikeresebb labdarú-
gó-játékvezetője, Puhl Sándor, aki 1994 
és 1997 között sorozatban négyszer vá-
lasztottak a világ legjobb sípmesterének.

Elhunyt Puhl Sándor
1994-ben ő vezette a Brazília – Olasz-

ország vb-döntőt, de közreműködött 
BL-döntőn, UEFA-kupa döntőn és szá-
mos rangos futballmeccsen is. 2011-től 
az MLSZ (Magyar Labdarúgó-szövetség) 
Játékvezetői Bizottságának alelnöke volt.
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!

ingatlan

technika

szolgáltatás

Munka

otthon

Megbízhatóság, minőség, szakértelem

aluplast-Beregszász
További ajánlataink: 
- külső és belső párkányok, 
- szúnyog háló (ajtóra is),
- Belorusz beltéri ajtók 
- reluxa, 
- anyag és bambusz roletta, 
- szalagfüggöny

Beregszász, Puskin tér 4.  (a szerb pékség mellett). 
Tel./fax: 4-31-29,  Mob.: +38097-9126146, +38099-7542543.

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Lakás eladó
Beregszászban a Mu-
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 18 000 f.e.  
Mob.: 066-2910418,                   
          068-2126127. 

Újságárusokat 
keresünk!

A Kárpá t in fo  he t i -
lap szerkesztősége ÚJ-
SÁGÁRUSOKAT ke-
res a Beregszászi és a 
Nagyszőlősi járásokban, 
akik előfizetőket tobo-
roznak és kiviszik az új-
ságot. Fizetés teljesít-
mény szerint. Jelentkezés 
a szerkesztőségben: Be-
regszász, Kossuth tér 2. 
Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések 

felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re is.

Ön megtalálta már a 
legkedvezőbb ajánlatot?
Keresse a Karpatinfo.net 

oldalunkon is!

Ház eladó

Benében családi ház ol-
csón eladó a Fő úton. Kerttel 
szép gyümölcsfákkal. Mob.: 
+38097-8666684. 
Beregszászban a Búcsú-
Projektna u. 21. szám alatt 
eladó egy kétszintes csalá-
di ház: víz, gáz, kút, mellék-
épületek, nagy kert, privati-
zált föld. 4 szoba, 2 konyha, 
fürdőszoba, garázs. Csere is 
érdekel 3 szobás felújított la-
kásra. Tel.: +38050-0596146. 

Feketeardóban (Szőlősi 
járás) eladó egy 240 m2-
es összkomfortos családi 
ház, kétemeletes (víz, gáz 
bevezetve). Mob.: 099-
2393269 (17 óra után). 

Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

Beregrákoson 95 m2-es, 
magasföldszintes, össz-
komfortos családi ház 
eladó az országúttól 50 
méterre. Akár két gene-
ráció számára is alkal-
mas: a kövezett udva-
ron egy másik, 50 m2-es 
ház is található. Irány-
ár: 35 000 f.e. Viber: 
050-8065087. 

Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Beregszászban a Munkácsi 
út 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Kedve-
ző áron. Mob.: 050-5385374. 

Ház kiadó

Beregszászban a város köz-
pontjában egy kis csendes 
utcában, nem a frontra nyí-
ló, kertes, bútorozott felújí-
tott családi ház (64 m2) ki-
adó, csak hosszú távra. 1 szo-
ba, konyha, előszoba, fürdő-
szoba, benti külön WC. Ri-
asztóval, nagy sebességű 
internettel, a legmodernebb 
energiatakarékos gázfűtési 
rendszerrel ellátva. Igényes 
illető vagy házaspár részére. 
Mob.: 066-0060133. 

lakás eladó

Kétszobás lakás (telje-
sen felújított, bútorozva, 
erkély, internet, wi-fi) el-
adó Nagybaktán egy két-
emeletes társasházban. Ár: 
13000 f.e. Mob.: +38099-
0885051. 

telek, föld eladó

Beregszászban (Romzsa Te-
odor u.) eladó egy telek (6 
szotek). Víz, villany mellet-
te van. Irányár: 150000 hr. 
Mob.: 050-0596146. 
Beregszászban, a Szőlőhegy 
utca 157. szám alatt eladó egy 
telek fundamentummal. A te-
lek mérete 0,0926 ha. Tel: 
095-1399379 vagy Viber. 

Mobiltelefonok

Eladó egy Huawei p20-as 
mobiltelefon, üvegfóliás, 
töltővel, megkímélt állapot-
ban. Ára: 3000 UAH. Mob.: 
050-2495632. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 

Tetőfedést, csatornázást 
vállalok anyaggal vagy 
anélkül, valamint me-
tálcserép, kerítéslemez, 
stablon lemezek méret-
re vágva (drágább és ol-
csóbb anyagból). Mob.: 
066-0820366. 

Gyümölcstermesztési és 
kerttervezési szaktanács-
adás. Fiatal gyümölcsösök 
(1-3 év) alakító metszését 
vállalom. Érdeklődni: Bodnár 
Istvánnál, Nagybakta. Mob.: 
050-7102136. 
Régi tetők felújítását, ja-
vítását és házak külső szi-
getelését vállaljuk. Ugyan-
itt ereszcsatorna rendelhe-
tő, ács- és bádogos munka. 
Mob.: +38066-8404874. 
Utcáról, kertből, udvarból 
fa kivágását és metszést vál-
lalok Beregszászban és kör-
nyékén. Még vállalok beto-
nozást, hegesztést és épít-
kezést. Mob.: 050-1948976. 
Ereszcsatorna készítését, 
stablon behúzását, tetőfedést 
és tető javítását vállaljuk, re-
ális áron. Mob.: 099-2376011 
(Roland). 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 

Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-

den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

A Kárpátinfo hetilap 
reklámszervezőt keres 
a hetilap hirdetéseinek 
értékesítésére. Mob.: 
+38066-2850283. E-ma-
il.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Kiemelt juttatási cso-
magga l  s zemészor-
vost keresünk Svájc-
ba. Bővebb informáci-
óért érdeklődni lehet a 
+3620-2977357 telefon-
számon. A jelentkezéseket 
a jelentkezes1@aarenson.
hu címre várjuk. Aarenson 
Consulting. 

Kiemelt juttatási cso-
maggal  gyermekor-
vost keresünk Svájc-
ba. Bővebb informáci-
óért érdeklődni lehet a 
+3620-2103665 telefon-
számon. A jelentkezéseket 
a jelentkezes1@aarenson.
hu címre várjuk. Aarenson 
Consulting

Belgiumba építőipari 
munka végzésére kere-
sünk szakmunkásokat 
hosszú távra. Szállást 
a cég biztosítja. Mun-
kába járás céges autó-
val. Munkahét hétfő-
től szombatig, 10 órás 
munkavégzés.  Mob.: 
0032495323383. 

régiség

Régi szövött vászonzsáko-
kat és türetben maradt anya-
gokat, széles szájú és le-
tűrt peremű befőttesüvege-
ket, szikvizes üveget, fal-
apátot, fateknőt, összerak-
ható vaskályhákat, cserép-
edényeket, petróleum füg-
gőlámpákat, viharlámpákat, 
lovascsengőket, komódot, 
karos ládát és egyéb régi bú-
tort vásárolnék. Mob.: 099-
2359256, 096-2796950. 

lakásdekoráció

Szőnyeg eladó. Egyik 3x2 m, 
ára 550 hr., illetve két egy-
forma, 2x1,3 m, ára 200 hr. 
Mob.: 066-4386998. 

Barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész,  csákányok,  ka-
lapácsok,  autóhoz való 
szerelő kulcsok.  Mob.: 
+38099-6608338, +38066-
3967011. 

Bútor

Tiszaújlakon nagyon jó ál-
lapotú sarokülő olcsón el-
adó. Mob.: 097-9404384, 
068-6158345. 

Beregszászban eladó egy 
jó állapotban lévő sa-
rokülő, fotelek nélkül. 
Ára: 5000 hr. Mob.: 099-
2725331, 097-9621454. 

Építkezés, felújítás

Beregszászban újszerű 
állapotban faajtó eladó 
tok nélkül. Ára 2500 hr. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszász-
ban. Ár: 1000 hrivnya. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Beregszászban eladó hasz-
nált betonkeverő. Orosz 
gyártmány, 3 fázisos motor-
ral. Ár 4200 hr. Mob.: 066-
3138245. 

Hűtés, fűtés

Beregszászban brikett és 
antracit szén eladó. Mob.: 
066-3967011, 

Mezőgazdasági eszköz

Traktor utánfutó (pricep) el-
adó. Mob: +38050-8614374. 
Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Boroshordók eladók, 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

Haszonállat

Eladó fejőskecskék, gidák 
és kecsketej. Mob.: 066-
4777302, 099-2962979. 

Piac, élelmiszer

Kígyóson vetőkrumpli, ká-
poszta- és karalábépalánta 
eladó. Mob.: 066-5384043.
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apróhirdetés oldalán.

Hirdessen ingyen a

KárpátInfo
.net

Felvételi felhívás
A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium fel-
vételt hirdet a 2021–2022-es tanévre a gimnázium első 
osztályába.

A felvételi vizsgák időpontjai:
● Magyar nyelv: 2021. június 1. (8:00, k.-e. i. sz.)
● Matematika: 2021. június 3. (8:00, k.-e. i. sz.)
A konzultáció időpontja:  
● 2021. május 31. (9:00, k.-e. i. sz.)
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, amely 

letölthető a gimnázium honlapjáról vagy Facebook-
oldaláról. A kitöltött nyomtatvány elküldhető e-mailben 
vagy személyesen is eljuttatható a gimnáziumba 2021. 
május 31-ig.

A gimnázium 2–7. évfolyamaira különbözeti vizs-
gák alapján lehet felvételt nyerni, amelyekre augusztus-
ban kerül sor.
Az előkészítő időpontjai  (13:00 órai kezdettel, k.-e. i. sz.):

Április 9., 16., 23., 30.
Május 7., 14.
A foglalkozások alatt a gyerekek egy matematika- és 

egy magyar nyelvtanórán vehetnek részt, melyeken rész-
letesebben elmélyülhetnek az iskolában tanult témakö-
rökben, illetve megismerkedhetnek a felvételi követel-
ményekkel.

Az előkészítő befejezésekor a gyerekek záró próba-
teszten vehetnek részt, amelyeken pontokat lehet gyűj-
teni a felvételihez.

Az előkészítő ingyenes, és nem kötelező az előze-
tes jelentkezés.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A részletekről bővebb információt az alábbi elérhe-

tőségeink valamelyikén kaphatnak:
Címünk: Beregszász, Szőlőhegy u. 25. honlapunk 

címe: www.bermagim.org
Telefonszámok: +380957018771, +380509971878    
E-mail-címünk: bermagim@gmail.com

IV. Ung-vidéki népzenei és 
néptánc tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020/2021-es 
tanévben negyedik ízben hirdeti meg az Ung- vidéki nép-
zenei és néptánc tábort.
A tábor ideje: 2021. július 12–17.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centruma (89463 
Nagydobrony, Róttag u. 3.)
Jelentkezési feltételek:
A táborba 9–17 éves kor közötti tanulók jelentkezését 
várjuk.
Jelentkezési határidő: 2021. május 31.
A tábor maximális létszáma 40 fő, így a jelentkezéseket 
beérkezési sorrendben rögzítjük.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2021. május 31-
ig lehet.
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia 
a tábor kezdetekor.
A program szakmai referense: Kepics Andzselika 
Elérhetősége: e-mail: kepicsandzselika@gmail.com

IX. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupát 
hirdet a „Genius” Jótékonysági Alapítvány

A Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa 2020/2021-
es tanévben kilencedik alkalommal kerül megren-
dezésre.

A labdarúgó kupa időpontja: 2021. június 30.
A labdarúgó kupa helyszíne: Beregszász
A labdarúgó kupa jelentkezési határideje: 2021. 

május 31. 12:00 óra.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2021. má-

jus 31-ig lehet, ahol a csapat edzője, vagy az adott isko-
la képviselője regisztrálja be a csapatokat.

Kategóriák:
1. Általános iskolás fiúk (15 éves korig);
2. Középiskolás fiúk (15–17 évesek);
3. Lánycsapat (17 éves korig)
A program szakmai referense: Vizáuer Árpád, 
Elérhetősége: e-mail: arpad@kmf.uz.ua 
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@
gmail.com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) 
telefonszámon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 
óra között.

VIII. Zupkó József Nemzetközi Kézilabda Emléktornát 
hirdet a „Genius” Jótékonysági Alapítvány

A 2020/2021-es tanévben nyolcadik alkalommal kerül 
megrendezésre a Zupkó József Kézilabda Emléktorna.
A kézilabda emléktorna időpontja: 2021.július 2.
Helyszíne: Beregszász
Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 12:00 óra
Jelentkezni az alábbi 3 kategóriába van lehetőség:
1. Általános és középiskolás fiúcsapat (17 éves korig);
2. Általános és középiskolás lánycsapat (17 éves korig);
3. Sportiskolák (17 éves korig).
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2021. május 
31-ig lehet, ahol a csapat edzője, vagy az adott iskola 
képviselője regisztrálja be a csapatokat. 
A program szakmai referense: Csehil Anikó, 
Elérhetősége: e-mail: oancsa86@gmail.com 
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@
gmail.com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mel-
lék) telefonszámon kaphatnak munkanapokon 8:00-
16:00 óra között.

Felhívás
Bereg-vidéki népzenei és néptánc tábort hirdet a 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
 „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2020/2021-

es tanévben tizenegyedik alkalommal hirdeti meg a 
Bereg-vidéki Népzenei és Néptánc Tábort.

A táborba 9–17 éves kor közötti tanulók jelentkezé-
sét várjuk, akik érdeklődnek a néptánc és népzene iránt.

A tábor ideje: 2021. július 26–31.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.) 
Jelentkezési határidő: 2021. május 31.
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoz-

nia a tábor kezdetekor.
A tábor maximális létszáma 40 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük.
 Jelentkezni elektronikus úton 2021. március 

1-től – 2021. május 31-ig lehet.
A tábor megvalósulását támogatja a Magyar Kor-

mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kárság és a Bethlen Gábor Alap. 

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány irodájában az alábbi telefonszámon +380-
31-41-4-29-68 (149-es mellék) lehet kérni munkana-
pokon 8.00-tól 17.00-ig, vagy az alábbi email címen: 
geniusja2019@gmail.com.

I. Vers Tábor
A tábor ideje: 2021. július 5–10.
Helyszín: Kisgejőci Oktatási Nevelési Központ 

(89434 Kisgejőc, Egry Ferenc u. 38.)
A tábor oktatói: Kudlotyák Krisztina pedagógus, Gál 

Natália színművész, Ferenci Attila színművész, Tóth Pé-
ter Lóránt versvándor.

Jelentkezhet minden 8–16 év közötti fiatal.
Jelentkezési lehetőség kezdete: 2021. március 9.
Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 12:00 óra
A tábor maximális létszáma 40 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elekt-
ronikus úton egy jelentkezési adatlap kitöltésével lehet. 
Az űrlap kitölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány honlapján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi 
igazolást hoznia a tábor kezdetekor. A tábor szállást és 
napi háromszori étkezést biztosít. 

Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-68 (159-es mellék)
honlap: www.genius-ja.uz.ua
e-mail: agora@kmf.uz.ua
Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az 

alábbi elérhetőségen keressék a tábor szakmai felelő-
sét, Gál Natáliát:

tel:+380958814140
e-mail: galnatalia.beregszasz@gmail.com.



Kaleidoszkóp2021. 
május 26.14

Kos (3. 21.-4. 20.)

BiKa (4. 21.-5. 20.)

iKrEK (5.21.-6.21.)

rÁK (6.22.- 7. 22.)

orosZlÁn (7.23.- 8.23.)

sZűZ (8.24.-9.22.)

MÉrlEg (9.23.-10.23.)

sKorPió (10.24.-11.22.)

nyilas (11.23.-12. 21.)

BaK (12. 22.-1. 20.)

VíZöntő (1. 21.- 2.20.)

HalaK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

gyobb boldogság a család életében. 
Arra biztatjuk a büszke szülőket, 

nagyszülőket, küldjenek nekünk egy 
hagyományos vagy digitális képet az 
új családtagról (legfeljebb egyéves ko-
rig), mellékelve hozzá a legfontosabb 

információkat: a gyermek és mindkét szülő nevét, a baba 
születési helyét és idejét, a család pontos lakcímét és tele-
fonszámát. 

Mindössze ennyit kérünk, és a gyermek képe ingyene-
sen megjelenik a Kárpátinfo hetilapban.

A fotókat a karpatinfo.hetilap@gmail.com e-mail 
címre vagy a szerkesztőség címére  

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

www.karpatinfo.net

Felhívás
VI. Színjátszó Tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány színjátszó tá-
bort hirdet immár hatodik alkalommal a „Fókuszban a te-
hetség a színjátszás terén” pályázati projekt keretén belül. 

A táborba 12–16 éves kor közötti iskolások jelent-
kezését várjuk.

A tábor ideje: 2021. július 26–31.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-

iskola (Beregszász, Kossuth tér 6.)
A tábor oktatói: Gál Natália színésznő, Bagu Géza 

drámapedagógus és Mónus Dóra színésznő.
Ha szeretnéd magad kipróbálni a színpadon és szí-

vesen részt vennél a táborzáró előadásban, akkor je-
lentkezz!

Jelentkezési határidő: 2021. május 31. 15:00 óra
A tábor maximális létszáma 32 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elekt-
ronikus úton egy jelentkezési adatlap és a nyilatkozat ki-
töltésével lehet. Az űrlap kitölthető és a nyilatkozat is le-
tölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlap-
ján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoz-
nia a tábor kezdetekor.

Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-68 (159-es mellék)
honlap: www.genius-ja.uz.ua
e-mail: agora@kmf.uz.ua.

Júniusban is lesz lehetőség ECL 
nyelvvizsgát tenni a Rákóczi Főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
2016 óta a Pécsi Nemzetközi ECL Vizsgaközpont kihe-
lyezett vizsgahelye, ahol évente öt alkalommal van lehe-
tőség angol, magyar, német és orosz nyelvekből A2 (be-
lépőfok), B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) 
szinteken ECL nyelvvizsgát tenni.

A vizsgázók komplex vizsgára, illetve írásbeli vagy 
szóbeli részvizsgára jelentkezhetnek, amennyiben a jelent-
kezés naptári évében már a 14. életévüket betöltötték. Az 
ECL vizsga általános nyelvvizsga, nem korosztály-, nem 
kultúra-, ország- vagy szakmaspecifikus.

A soron következő nyelvvizsgára 2021. június 11-én 
(A2, B1, C1 szint) és 12-én (B2 szint) kerül sor angol, ma-
gyar és német nyelvből. Jelentkezni 2021. április 26. – má-
jus 13. között lehet személyesen, a kiválasztott vizsgahelyen 
a jelentkezési lap leadásával és az ECL vizsgarendszer hon-
lapján található elektronikus jelentkezési lap kitöltésével.

A vizsgadíj befizetése vizsgahelyenként eltérő, ezért 
kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a főiskola ECL 
Nyelvvizsgaközpontjával a kmf.ecl@gmail.com e-mail 
címen, vagy személyesen a 428. irodában. A jelentkezé-
sük csak a fizetési igazolás elküldésével válik érvényes-
sé, melynek a kiválasztott vizsgahelyre a jelentkezési ha-
táridőig be kell érkeznie.

A vizsgaeredmények az első vizsganapot követő 30. napon 
válnak elérhetővé a www.ecl.hu honlapon, amelyek a Vizs-
gázói oldalon érhetőek el. A bizonyítványok kiállítása továb-
bi 30 napot vesz igénybe.  Az államilag elismert bizonyítvá-
nyok a Pénzjegynyomdában készülnek. A Pénzjegynyomda 
közvetlenül a Vizsgaközpontnak adja át a kész bizonyítványo-
kat, amelyeket a Vizsgaközpont a vizsgahelyeknek továbbít. 
A vizsgázók a bizonyítványukat a vizsgahelyen vehetik át.

A szóbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind 
a beszédértés (25 pont), mind a beszédkészség (25 pont) 
vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), 
és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont). Az írás-
beli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind az olva-
sáskészség (25 pont), mind pedig az íráskészség (25 pont) 
vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), 
és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont).

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind 
a négy vizsgarész (olvasáskészség, íráskészség, beszéd-
értés, beszédkészség) esetében elérte a 40%-os teljesí-
tési minimumot, valamint a négy vizsgarész összesített 
átlaga eléri a 60%-os megfelelési minimumot. Ameny-
nyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de 
csak az írásbeli, vagy csak a szóbeli részvizsgája si-
keres, akkor a vizsgaközpont sikeres részvizsga-bizo-
nyítványt állít ki.

Az ECL nyelvvizsga bizonyítványt a magyarországi 
felhasználáshoz honosítani kell. A honosítást az Oktatá-
si Hivatal intézi. 

Váradi Natália, 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola, ECL Nyelvvizsgaközpont

Módosul a „Szól a fülemüle!”
 VII. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató 
elődöntőjének időpontja és megvalósításának menete

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az elhúzódó járvány-
helyzet és a folyamatosan meghosszabbított karanténidőszak 
következtében módosul a „Szól a fülemüle!” – VII. Kárpátal-
jai népzenei és néptánc tehetségkutató elődöntőjének a rend-
je és menete, hiszen a korlátozások miatt a fellépőknek nem 
volt lehetősége a próbák megtartására. Ezért az a döntés szü-
letett, hogy az elődöntő helyett úgynevezett bemutatkozó se-
regszemlét tartunk, ahol minden benevezett versenyző bemu-
tatja a produkcióját egy nívós szakmai zsűri előtt, akik hasz-
nos tanácsokkal látják el a fellépőket, bíztatják, motiválják 
és inspirálják őket. A bemutatkozó seregszemléből minden 
fellépő tovább jut az edzőtáborba, ahol magas tudású és jól 
képzett szakemberek segítenek csiszolni, formálni és szín-
vonalasabbá érlelni a produkciókat a végső megmérettetés, 
a döntő előtt, melyre a két napos edzőtábort követően kerül 
sor. Ezenkívül módosult az elődöntő (bemutatkozó sereg-
szemle) megvalósításának az ideje is, melynek következté-
ben a rendezvényre 2021. május 30-án kerül sor. 

Jelentkezni továbbra is 2021. május 22-ig van lehe-
tősége a 7 és 16 év közötti kárpátaljai tanintézmények-
ben tanuló hagyományápoló hangszeres szólisták, hang-
szer együttesek, szólótáncosok és néptáncegyütteseknek. 

A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportba van 
lehetőség jelentkezni:

I. Korcsoport: 7-11 évesek
II. Korcsoport: 12-16 évesek.
Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bár-

mely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2021. má-

jus 22-ig lehet.
A tehetségkutató megvalósításának új időpontjai az alábbiak:
Bemutatkozó seregszemle időpontja: 2021. május 30.

Felkészítő tábor időpontja: 2021. június 11-12.
Döntő időpontja: 2021. június 13.
A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kár-

pátaljai Magyar Főiskola.
(90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
Az eddig regisztráltak jelentkezése érvényes, újra re-

gisztrálni nem szükséges!
A további részletes információkat tartalmazó tel-

jes szabályzat letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány honlapjáról.

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefon-
számon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

Ha ügyes vagy, akkor 
nagyon könnyen ke-
rülhetsz olyan pozíci-
óba, ahol több jövede-

lemre tehetsz szert. Igaz, meg-
lehetősen sok van a válladon, 
a munkahelyeden, ezért a nap 
végére már pont eleged van 
a feladatokból. A magánéle-
tedben is sok teendő vár rád, 
pedig csak arra vágysz, hogy 
végre felszabadultan szóra-
kozhass. Lepd meg kedvese-
det egy táncos estével!

Nagy energiákkal 
hajtasz az előrelépé-
sért – rengeteg mun-
kát vállalhatsz fel. 

Eredményes heted lehet, ám 
a megbecsülés anyagi szinten 
egyelőre még nem jelentke-
zik. Jól dolgozol, s ezt hono-
rálni is fogják, azonban vár-
nod kell a plusz pénzre. A 
magánéletedben igaz lehet, 
hogy nagyon felpezsdül az 
életed, de sokkal több teher 
is lehet rajtad.

Nagyon szélsősége-
sen ragaszkodsz a vé-
leményedhez, még 
akkor is, ha munka-

társaid többször is rávilágíta-
nak, hogy nincs igazad. Ép-
pen ezért lenne szükség arra, 
hogy egyeztess a többiekkel. 
Ha vannak olyan témák, ame-
lyeket már régen meg kellett 
volna beszélned munkatársa-
iddal vagy feletteseddel, ak-
kor most kezdeményezd a 
tisztázó beszélgetést!

Máskor alkalmaz-
kodóan viselkedsz 
a munkahelyeden, 

de a napokban nagyon ma-
kacs hangulatban vagy, ami 
nem tesz jót a csapatmun-
kának. Csak a saját mód-
szereidet tartod célraveze-
tőnek, s ebből akár feszült 
helyzetek is kialakulhat-
nak. Annyi diplomáciai ér-
zék azonban van benned, 
hogy nagyobb veszekedés-
re nem kerül sor.

A munkahelyeden a 
többiek tőled várnak 
iránymutatást és taná-

csokat, hiszen óriási tehetsé-
ged van ahhoz, hogy a többi-
ek munkáját megszervezd! Na-
gyon ügyesen kommunikálsz 
a napokban, ami képessé tehet 
arra, hogy a munkahelyeden is 
kiharcolj magadnak egyet és 
mást. A magánéletedben meg-
lehetősen sértődőssé válhatsz. 
Elég egy rossz megjegyzés, s 
máris tönkrement a napod.

Makacs hangulatban 
vagy, s arra is job-
ban kellene figyelned, 

hogy mennyire bánsz morco-
san munkatársaiddal. Most 
Te határozhatod meg mun-
kahelyed hangulatát, próbáld 
meg inkább lelkesíteni a töb-
bieket. Nem könnyen foga-
dod el az irányítást – ha még-
is rákényszerülsz, akkor na-
gyon feszültté válhatsz. Még-
is el kell fogadnod felettesed 
utasításait.

Makacs hangulatban 
vagy a munkahelye-
den, semmi kedved 
alkalmazkodni a töb-

biekhez. Ennél fogva nem is 
megy a csapatmunka – lehet, 
hogy a leginkább arra vágysz, 
hogy egyedül tevékenyked-
hess. A magánéletedben na-
gyon ragaszkodóvá válsz, kü-
lönösen a párkapcsolatod vá-
lik fontossá. Lényeges, hogy 
néhány őszinte beszélgetésben 
lehessen részed kedveseddel.

Nagyon vágysz már 
egy kis  p ihenés -
re, szükséged van a 
szabadságra! Kérj a 

munkahelyeden néhány na-
pot, s menjetek el kedve-
seddel egy kisebb kirándu-
lásra! Talán a legjobb, ha 
együtt döntitek el, hogy hová 
is mentek, a lényeg, hogy 
együtt legyetek pár napot. 
Fontos, hogy legyen alkal-
matok aktív és passzív pihe-
nésre is.

Ellenállhatatlan vá-
gyat érezhetsz arra, 
hogy pontos útmu-
tatást kérj a felette-

sedtől, hiszen úgy érezheted, 
hogy egy kicsit tisztábban kel-
lene látnod a feladataidat. Ez jó 
taktika – főnököd is látja, hogy 
valóban érdekel a munkád! A 
magánéletedben sok, színes 
programra vágysz, amelyeket 
családoddal osztanál meg. Azt 
tapasztalhatod, hogy nincs kö-
zöttetek egyetértés.

Nagyon szívesen bő-
vítenéd szakmai tu-
dásodat, s felettesed-

nek is tetszene, ha látná raj-
tad, hogy valóban érdekelnek 
a fejlődési lehetőségek. Nézz, 
utána a képzéseknek s kiderül-
het, hogy olyan is van közöt-
tük, amely nagyon is testhez 
álló számodra. A magánéleted-
ben lehet, hogy egy kicsit ma-
kacsabb hangulatban lehetsz, 
s az alkalmazkodás sem megy 
könnyen számodra.

Nem nagyon szere-
ted, ha főnököd uta-
sításokat ad neked, 

s a napokban megtörténhet, 
hogy nyíltan is kimondod, 
hogy nem helyesled a dön-
téseit. Ez elég ok arra, hogy 
összeugorjatok, de tudnod 
kell, hogy ebben az esetben 
Te leszel a vesztes. A magán-
életedben nagyon felpezsdül-
het az életed, de itt is igaz le-
het, hogy túlságosan is fe-
szült a levegő.

Friss aggyal látsz neki 
a munkahelyi felada-
toknak, s meglepő-

en kreatívan kezeled a problé-
mákat is! Ez megadja a lehe-
tőséget arra, hogy kicsit vál-
toztass a napi rutinodon.Rájö-
hetsz arra, hogy miként tehet-
néd sokkal könnyebbé a saját 
dolgodat, hatékonyabbá a mun-
kádat. Sok izgalmas, új feladat-
tal találkozhatsz, amelyek ins-
pirálhatnak – hozzájárulhatnak 
a szakmai fejlődésedhez.

Косоньська сільська рада 
оголошує!

На підставі рішення 51 (позачергової) сесії 
Рафайнівської сільської ради від 13.12.2019 року 
(правонаступником якого є Косоньська сільська 
рада з 01.09.2020 року), розробляється Детальний 
план території за адресою: Закарпатська область, 
Берегівський район, с. Рафайново вул. Петефі Ш. 
буд. 34 (кадастровий номер: 2120488200:10:000:0042) 
площею 0,2781 га, для будівництва громадсько-
адміністративної будівлі релігійної організації Свідків 
Єгови.

Beregardóban a napokban ünnepelte 
60. születésnapját 

Laskoti Zoltán. 
Ez alkalomból nagyon sok szeretettel 
köszöntik barátai, s Isten gazdag ál-

dását kérik életére.
Örömöd legyen ragyogó, mint a reg-
gel, bánatod pedig csupán csak ár-
nyék, mely elhalványul a szeretet 

napsugarában. Legyen elég boldog-
ság életedben ahhoz, hogy kedves légy; elég küzdelem ahhoz, 
hogy erős maradj; elég bánat ahhoz, hogy ember maradj, s 

elég remény ahhoz, hogy boldog légy. Legyen elég anyagi ja-
vad, hogy kielégítse szükségleteidet, s legyen elég határozott-

ság benned ahhoz, hogy minden napot csodálato-
sabbá tegyél annál, amilyen az előző volt. 

„Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az 
Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mel-
lé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és 

nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. 
Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül ter-

mi gyümölcsét.” (Jer 17,7-8)
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5 tápanyag az energiáért A sör 10 legnagyobb előnye

A legfinomabb tea titka

Fáradtnak érzed magad? A következő 5 
kulcsfontosságú tápanyag segítségével 
legyőzheted a kimerültséget, javíthatsz az 
edzéseden és legyőzheted a betegségeket.

E-vitamin
Azt már mindenki tudja, hogy kalciumra, folsavra és 

C-vitaminra szükségünk van. Azonban a legújabb felméré-
sek alapján kiderült, hogy sokan nem biztosak benne me-
lyek a további szükséges tápanyagok, főleg diéta idején. 
Íme melyek azok amelyek hiányoznak és mit tehetsz ellene.

Tény: Az emberek 28%-a nem jut elegendő E-vita-
minhoz.

Miért van szükség napi 15 mg-ra? Véd a szívbetegség 
kialakulásától és felpörgeti az immunrendszert.

Miért hagyod ki? Valószínűleg étrended alacsony zsír-
tartalmú. Az E-vitamin a természetesen zsíros ételekben ta-
lálható, mint az olajok, diófélék és magvak.

Hogyan juthatsz hozzá? Kezdj el egy vitaminokban gaz-
dag gabonapelyhet fogyasztani! Egy tálka fedezi a napi 15 
mg szükségletet.

Vas
Tény: Az emberek 12%-a vashiányban szenved.
Miért van szükség napi 18 mg-ra? Segít az oxigén szét-

áramlásában az egész testben.

Miért hagyod ki? Egyre több hús nélküli ételt fogyasz-
tasz. Csak a húsokban található vas szívódik fel közvetle-
nül a szervezetben. A növényekben fellelhető vas nem szí-
vódik fel ilyen hatékonyan.

Hogyan juthatsz hozzá? Minden nap próbálj meg be-
iktatni sovány állati eredetű fehérjét a napi étrendedbe, a 
legjobb választás ilyen szempontból a marhahús. 10 darab 
párolt kagyló 26,6 mg vasat tartalmaz és csak 141 kalória.

Kálium
Tény: A legtöbb ember kevesebb káliumot fogyaszt, 

mint az előírt napi mennyiség.
Miért van szükség napi 4,700 mg-ra? Segíti az izom 

összehúzódást, izzadáskor összeigazítja a folyadék és az 
ásványi anyag szintet.

Miért hagyod ki? Még most sem fogyasztasz elég gyü-
mölcsöt és zöldséget.

Hogyan juthatsz hozzá? Legtöbb káliumot a burgonya 
(926 mg), a fehér bab (502 mg egy fél pohárban) és a pa-
radicsomszósz tartalmaz (453 mg egy fél pohárban).

Cink
Tény: Az emberek több mint fele nem jut elegendő 

cinkhez.
Miért van szükség napi 8 mg-ra? Segít szabályozni az 

anyagcserét.
Miért hagyod ki? Évek óta nem vásároltál búzacsírát, 

pedig egy fél pohár elegendő lenne.
Hogyan juthatsz hozzá? Fogyassz babot!

Magnézium
Tény: Az emberek többsége csupán a napi magnézium-

szükséglet 72%-ához jut hozzá.
Miért van szükség napi 320 mg-ra? Esszenciális az ener-

giaképződéshez és az izmok működéséhez.
Miért hagyod ki? Nem fogyasztasz elegendő tenge-

ri halat.
Hogyan juthatsz hozzá? Irány horgászni! Ha pedig 

nem szereted a halat, fogyassz gabonapelyhet, spenótot 
vagy fekete babot!

A tea a második legnépszerűbb ital a vilá-
gon. A brittek 350 éve isznak teát, napon-
ta kb. 165 millió csészével.

Nagy-Britanniában 98%-a az embereknek tejjel issza. 
Nálunk az egyszerű citromos-mézes változat a legelterjed-
tebb. Észak-Amerikában a jegesteát kedvelik, míg Ázsiá-
ban a zöld és fekete tea a leggyakoribb.

Egy másik érdekes tény, hogy minden tea egyetlen fő 
fajtától származik, a Camilla Sinesis-től – főbb fajtái a zöld, 
fekete, oolong és fehér. A leveleket megszárítják, majd spe-
ciális gépekkel vonják ki belőlük az enzimeket és leveket. 
A fekete tea leveleket egy szabályzott hőmérsékletű és pá-
ratartalmú szobában szárítják. A zöldtea levelek nyer-
sen leforrázva a legfinomabbak, de ezeket is szárítják. 
Eredetileg minden tea zöld volt és Kínából származott, 
csak ez után kezdtek elterjedni a többi teafajták is.

A tea egy egészséges ital, rengeteg antioxidánst tar-
talmaz, sokkal többet, mint például egy átlagos alma. 
Egy csésze tea fele annyi koffeint tartalmaz, mint egy 
csésze kávé és cukor hozzáadása nélkül egyetlen kaló-
ria sincs benne.

Hogyan kell szabályszerűen 
elkészíteni?

A tea íze keserű, gyenge, erős, csodálatos, illatos, 
nyugtató vagy frissítő. Annyira sokoldalú tud lenni, min-
den a tea fajtájától függ. Ha csak forró vízzel leöntjük a 
tealeveleket és hagyjuk kicsit állni, akkor nem készítet-
tük el a legkíválóbban a teát. Mindent úgy kell kezde-
ni, hogy a teát szeretettel és tisztelettel kezeljük. A tea 
rengeteg mindenen ment keresztül, amíg a boltba került: 
a leveleit leszedték, válogatták, szárították, esetleg sava-
nyították, csomagolták és szerte a világba szállították ki.

Ha eddig úgy gondoltad, hogy nem szereted a teát, ak-
kor biztosan nem ittál még megfelelően elkészítettet. Egy 
aranyszabály az arányokat illetően: egy teáskanál szárított 
levélhez egy pohár víz szükséges.

A teásbögrét érdemes forró vízzel előmelegíteni mie-
lőtt belekerül a forró víz és a tealevelek, hogy ne hűtse le 
a vizet. A forró víz jó ha 100 fokos, de gyengébb teákhoz 
a 80 fokos ideális. A jó minőségű víz nélkülözhetetlen. A 
frissen kicsomagolt tealevelek a legfinomabbak, lenyűgö-
ző aromák szabadulnak fel ilyenkor. Soha ne vásárolj olyan 
teafüvet, ami be van zsúfolva a csomagolásba. Akár 5-ször 
akkora helyre is szüksége van a teafűnek, mint amennyi a 
térfogata. A saját szárított teafüvek a legfinomabbak, mert 
frissek és te magad készítetted elő.

A legelterjedtebb teafüvek, melyeknek nem mellesleg 
jelentős gyógyhatásai vannak, a következők: citromfű, ka-
milla, körömvirág, menta, zsálya, mályva, levendula, bors-
fű, fehér üröm, bodza.

Egy másik fontos tudnivaló, hogy a teafű túl sok ide-
ig való áztatása keserűvé teszi a teát. A legtöbb teának 
nem kell több, mint 5 perc áztatás. A finom zöld teáknak 
3 perc is elég.

A tej és a tea
Sokan hiszik, hogy a tejnek negatív hatása van a teá-

ra. Vajon a teában levő tej valóban megszünteti a tea jóté-
kony egészségügyi hatásait?

Németországban például egy érdekes vizsgálatot végez-

tek 16 emberen és patkányokon is. A tanulmány megállapí-
totta, hogy a fekete tea ivása elősegítette az artériák műkö-
dését,  a jó véráramlást és egészséges vérnyomást. Ugyan-
akkor a vizsgálatot tejes teásra is elvégezték, és rájöttek, 
hogy a kazein (a tejben levő fehérje) blokkolja ezt a hatást.

De ez még mindig a legkisebb gond, mert sokan cuk-
ros kekszekkel és cigaretta mellé fogyasztják a teát, ezek 
pedig végképp blokkolják a tea valamennyi jótékony ha-
tását. Azonban a tanulmány csak 16 emberre volt elvégez-
ve, ezért nem jelent egy szélessávú tanulmányt. Kétségte-
len, hogy a teában akkor is megmaradnak az antioxidánsok, 
ha egyéb élelmiszerekkel vegyítjük, persze kérdés, hogy 
ezek az élelmiszerek mennyire ártalmasak. A tej semmi-
képpen sem az.

Végeredményben a tea egy egészséges ital, tejjel – vagy 
tej nélkül.  Készítsd el mindig finoman, hogy részed lehes-
sen egy igazán egészséges élvezetben!

Ismerd meg, a legnépszerűbb alkoholos 
ital milyen pozitív hatással van szerve-
zetünkre!

Csökkenti a magas vérnyomást és 
koleszterinszintet

Napi egy pohár sör bizonyítottan javítja a vérér fa-
lainak rugalmasságát, ezzel csökkentve a magas vér-
nyomást.

Mérsékelt fogyasztásával növelni tudjuk a jó kolesz-
terint, és csökkenthetjük a vérrög képződést.

Csökkenti a szívbetegségek kockázatát
Számos tanulmány kimutatta már, hogy a sör csök-

kenti a koszorúér betegség kialakulásának kockázatát.
Az okok egyszerűek: az alkohol növeli a HDL (,,jó” 

koleszterint) és csökkenti az vérerek megvastagodá-
sát – ez a két fő oka a szívbetegségek kialakulásának.

Vitaminokban gazdag
A sör valóban jó nekünk. Egy holland tanulmány sze-

rint (melyet a Táplálkozás és Élelmiszertudományi Kuta-
tóintézet végzet) a sörivóknak 30%-kal több B6-vitamin 
van szervezetükben, mint a nem-sör-ivóknak, és kétszer 
annyi, mint a vörösbor-ivóknak.

Lassítja a női öregedést
Egy New England-i egészségügyi tanulmány szerint 

az alkoholfogyasztás segít megőrizni az idősebb nők szel-

lemi képességeit. A Tufts Egyetem tanulmánya szerint az 
alkohol segít megőrizni a csontsűrűséget is – ez az idő-
södő nők leggyakoribb két problémája.

Ráadásul a komlóban található bioflavonoidok hason-
ló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint az ösztrogének, 
amelyek természetes hormonpótlók menopauza idején.

Segít a rák megelőzésében
Bár az ezirányú kutatások még kezdeti stádiumban 

vannak, a sör egy potenciális rákellenes szer. A komló-
ban található xanthohumol nevű vegyület gátol bizonyos 
enzimeket, amelyek kiváltják a rákot és támogatja a szer-
vezet rákellenes tevékenységét.

A vegyületet jelenleg még tesztelik, de ha sikerül ki-
fejleszteni belőle gyógyszert, megelőzhető lesz a prosz-
tata- és vastagbélrák.

Vérképző és biztosítja a helyes 
vércukorszintet

A sörben levő B6-vitamin szükséges a vörösvértes-
tek képződéséhez, tehát a sör lényegében vérképző ital.

Ez a hemoglobin hordozza az oxigént testünk sejt-
jeihez. Mindezek mellett segít fenntartani a helyes vér-
cukorszintet is.

Kezeli az álmatlanságot
A sör egyfajta természetes nyugtató, ezáltal nagyon 

hatékonyan kezeli az álmatlanságot. A sörben levő niko-
tin és lactoflavin elősegíti az alvást.

Csökkenti a stresszt
A sör megnyugtatja a szellemet, csillapítja a stresszt, 

miközben nagyszerű íze ellazít és jókedvre derít. Tehát 
elő a hideg sörrel és bátran kortyolgassuk, ha épp úgy 
támad kedvünk!

Jó a májnak
Az alkohol, mint tudjuk, tágítja az ereket, rugalmas-

sá teszi a falakat, ez pedig a máj kisereire is érvényes.
Ettől felgyorsul az anyagcsere, így segít kitisztítani 

szervezetünket a májban felgyűlt méreganyagoktól. Tehát 
moderált mennyiségben a sör valóban jótékony a májra.

Véd az epekő és vesekő kialakulása ellen
A sör köztudottan ,,jól átmossa” szervezetünket, erős 

méregtelenítő hatása van, gyorsítja az anyagcserét és 
,,szétbombázza” az ásványokat, mielőtt azok követ vagy 
homokot alkotnának szervezetünkben.
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Plusz egy vicc

2021. 20. szám meg   -
fej  tése: az igazmon-
dást nem lehet ta-
pintatosan csinálni.

Plusz    egy vicc: ... fül-
siketítő zúgását. 

Amerikai krémes

10 étel, ami semlegesíti 
a fokhagymát

A fokhagyma azon növények egyike, mely igaz, hogy 
rettentő egészséges, de mellette más egyéb kellemetlen 
mellékhatást is magában hordoz, mint például a rossz 
és kellemetlen szagú lehelet.

Mindannyian szeretjük 
a fokhagymát. Fogyasztá-
sa különösen télen, és a ví-
rusos időkbe ajánlott, ren-
geteg jótékony hatása mi-
att. Mindenféle változa-
tába szükséges, hogy so-
kat együnk és használjunk 
belőle. Egészben, olajban, 
granulátumba, és össze-
tört változatban egyaránt. 
Nemcsak finom ízt és aro-
mát biztosít szinte minden-
féle étel számára, de na-
gyon hasznos az élettani 
funkciókra nézve is. 

Rengeteg jótékony 
szulfidot tartalmaz, mely 

nagymértékben hasznos a 
szív és érrendszeri zava-
rokra, gyomorbántalmak-
ra, torokfájásra és tisztí-
tásra, egyéb fertőtlenítésre, 
sőt még a rákra is. Fontos 
szerepe van, a koleszterin 
csökkenésében is. Sajnos, 
viszont pont ezek a szulfi-
dok felelősek azért is, hogy 
a fokhagyma elfogyasz-
tása, különösen erős sár-
kány lehelettel ajándékoz 
meg minket. Most viszont 
utána jártunk annak, hogy 
milyen természetes módok 
vannak arra az esetre, hogy 
a fokhagyma fogyasztá-
sa utáni kellemetlen száj-
szagot kiűzzük az életünk-
ből! Méghozzá a követke-
ző ételek segítségével:

Alma, spenót, bazsali-
kom, petrezselyem
Tanulmányok kimutat-

ták, hogy más hasonlóan 
fenol tartalmú ételek segí-
tenek semlegesíteni a fok-
hagyma okozta kellemet-
len leheletet. A bennük ta-
lálható polifenolok, amik 
az antioxidáns tartalomért 
is felelősek, nagy segítsé-
get nyújtanak abban, hogy 
a fokhagymában rejtőző 
büdös, kénes szagot oko-
zó anyagokat elvonják, így 
megtisztítják a szájüreget, 
és szagmentessé teszik. A 
felsorolt szagsemlegesítők 
bármelyike ajánlott vész-
helyzet esetére. Minden 
változatban eredményes 
munkát végeznek, azonban 
különösen ajánlott friss és 
szárított formában rágcsál-
ni őket. Így tudják ugyanis 
a leghatásosabb eredményt 
kiváltani.

Tej
Újabb kutatások bizo-

nyítják a tényt, hogy a tej-
fogyasztás is kitűnő szag-
talanító munkát végez a 
fokhagyma ellen! Tudó-
sok kimutatták, hogy még 
a fentebb felsorolt zöldsé-

gek rágcsálásánál is jóval 
erősebb és hatékonyabb a 
hatása. Ugyanis a tej, zsír 
és víztartalma, szagelvonó 
tulajdonsággal bír. Hatá-
sos módszer lehet, ha simán 
öblögetünk egy minimális 
mennyiségű tejjel, de úgy 
hogy nem nyeljük le. Ellen-
ben ha meginni is szeret-
néd, akkor fontos és ügyelj 
arra, hogy mindenképpen 
az étkezés előtt vagy köz-
ben idd meg a tejet. Mi-
vel csak így tudja kifejte-
ni a fokhagyma elleni vé-
delmét. Ha már elfogyasz-
tottál valamilyen fokhagy-

más ételt, és csak utána hú-
zod meg rá a tejes bögrét, 
nem fogod tudni elérni, az 
üde és friss leheletet!

Zöld tea
Ha nem szereted a tejet, 

akkor ajánlott zöld teát in-
nod, amennyiben rendelke-
zel vele a háztartásodban. A 
zöld tea ugyanis, nem csak 
egészséges, és kiváló im-
munerősítő, de ugyanolyan 
jó hatást érhetsz el vele 
szagtalanítás terén, mint az 
előbb felsorolt táplálékok 
bármelyikével. A benne rej-
lő nagyon magas polifenol 
koncentráció, ugyanis, kel-
lően csökkenti a illékony 
fokhagymaolaj kénössze-
tételét, így garantáltan fel-
frissíti a szájüreged!

Kávébab
Nagyszüleink idejében 

is már jól ismert és bevált 
módszernek számított, ha 
szagtalanításról volt szó, 
hogy nyers, pörkölt kávé-
babot rágcsáltak. Egy-két 
szem kávébab elrágása 
ugyanis, tökéletes lehele-
tet biztosított. Ennél egy-
szerűbb és biztosabb trükk 
nem létezik!

Gyömbér, zsálya, 
menta

Szintén erős szagsem-
legesítő tulajdonsággal ren-
delkeznek. Nagyfokú ered-
ményt lehet általuk elér-
ni. Hasonlóan a fenti növé-
nyekhez, itt is az a legbiz-
tosabb módszer, ha friss ál-
lapotban kezded el rágcsál-
ni őket, de ugyanúgy hatá-
sos az is, amennyiben elfo-
gyasztod. Különbség csak 
az erősségében van. Szintén 
rendkívüli gyógynövények, 
melyek nem csak a száj friss 
leheletéért felelősek, de más 
egyéb tájakon is alkalmazha-
tod, mint például a lábszag 
elleni védelemben. Fantasz-
tikus csodaszerek, használd 
őket egészséggel!

P03.xls

EGYESÍTETT MÉTER ERBIUM RÓMAI 1000 SAJTDARAB !

FEJŐVÖDÖR

FÉLELEM !

ESŐN ÁLLÓ

BELGA VÁROS

2

MARK 
TWAIN-
IDÉZET

KÁLIUM
A LABANC 
ELLENFELE

FERENCZI T.  
VERSE

SZIBÉRIAI 
FOLYAM

HELYSÉG A 
PERECSENYI 
JÁRÁSBAN 
(LUMSORI)

BIBLIAI ÁRVÍZI 
HAJÓS

FOSZFOR
MAGYAR ÍRÓ 

(ISTVÁN)

METZ FOLYÓJA

TONNA
A MORZE "A" 

BETŰJE

MEGA

HELYSÉG A 
NAGYSZŐLŐSI 

JÁRÁSBAN

HELYSÉG A 
PERECSENYI 
JÁRÁSBAN

1
NÉVELŐ

ÍRÓ, KÖLTŐ 
(ANDRÁS)

NÉMA ZSÜRI !

ZALAEGERSZEG 
VÁROSRÉSZE

GABONATÁRO-
LÓ ESZKÖZ

GÖRÖG BETŰ

KÖZELEDIK

VERSENYKUTYA

KAUKÁZUSI NÉP 
TAGJA

ASSZONYNEVEK 
KÉPZŐJE

VIDÁM MŰSOR

BECÉZETT 
ZSUZSANNA

MEGSZÓLÍTÁS

CSEH JÉG-
KORONGOZÓ 

(JAROMIR)
FULLÁNKOS 

ROVAR

DZSUNGEL

PERZSA

PÁROS NYÁJ !

JUTTAT

FINOMÍT

TRÉFA

FEKETE-TENGER 
PARTI OROSZ 

VÁROS
PER 

RÉSZTVEVŐJE

PANNON … - A 
TELENOR 
ELŐDJE

MÉRGEZŐ 
NÖVÉNY, SÍPFŰ

TÖRÖK AUTÓJEL
… GIBSON - 
AUSZTRÁL 

SZÍNÉSZ

NOBEL-DÍJAS 
DÁN 

BIOKÉMIKUS

IRAKI VÁROS

MENY-
ASSZONYOK

HEGY GYOMRA!

FILMRENDEZŐ 
(GYULA)

CSERÉPSZÉLEK!

A VÖLGYBE

ZOKOG
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A két megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

Ketten beszélgetnek:
– Nagyon peches ember vagyok, nekem egy évben 

hat esernyőre van szükségem.
– Mindegyiket elveszted?
– …

Kétbetűsek: DT, EG, JI, 
LÁ, LÉ, ŐI, ŐT, SD, SI, SK, 
TC, TI, VD, ZI.

Hárombetűsek: ARA, 
ATA, ILU, MEÓ, OTT, ZIK, 
ZOÉ, ZŰR.

Négybetűsek: ÁSAT, 
ÁTNŐ,  CESZ,  CSŰR, 
GAGA,  ÍVIK,  KÉNE, 
MONT, MORD, PÁNT, 
PÓPA,  REDŐ,  REEL, 
REGE,  SALA,  TARA, 
TEST.

Ötbetűsek:  ATALI, 
ÉMELY, FONDÜ, LEKAP, 
NAPOS, ÓNODI, PÁRTA, 
SZENT, TELEP, ZANÓT.

Hatbetűsek: BAGIRA, 
C A R D I N ,  K I A PA D , 
KRUGER, LEVERT, MEG-
ÉRT, RÁILLŐ, TÁTRAI, 
TIMIKE, VÍVÓNŐ.

H é t b e t ű s e k :  A L Á -
REJT, BILIÁRD, GYA-
KORI, IDERONT, ISZAP-
ÁR, KISINAS, LELAKÁS, 

MINTÁZÓ, PANZANI, 
STEINDL.

N y o l c b e t ű s e k : 
ALKAFÉLE, LAMENTÁL, 
MAGÁNÓRA, MÁRTA-
NAP.

Kilencbetűsek: AUTÓ-
IPARI, LERAGASZT, PU-
LÓVERES, ÜVEGIPARI.

Tízbetűsek:  EMLE-
GETETT, RÁISMERNEK, 
VENTILÁTOR.

Tizenegy betűsek: LE-
MARADOZÁS, MIND-
EGYIKRE, ÓRAADÓ TA-
NÁR.

Hozzávalók a kakaós piskótához: 7 nagyobb tojássárgája, 18 dkg 
kristálycukor, 20 dkg finomliszt, 1 cs. sütőpor (12 g), 2 evőkanál holland 
kakaópor vagy cukrozatlan kakaópor, 13 evőkanál víz;

A vaníliás krémhez: 7 tojásfehérje, 9 evőkanál kristálycukor, 2 cso-
mag vaníliás pudingpor, 6 dl víz;

A tetejére: 4 dl habtejszín, 1 csomag habfixáló, 5 dkg tejcsokolá-
dé reszelve.

Elkészítés: A sütőt előmelegítjük 180 fokra. A tepsit enyhén kivajaz-
zuk, meghintjük liszttel. A tésztához a tojások sárgáját habosra keverjük a 
cukorral (fehéredésig), belekeverjük a vizet, majd hozzászitáljuk a liszt + 
sütőpor + kakaópor keverékét – simára keverjük. (Ha esetleg nagyon sűrű-
nek érezzük, adhatunk hozzá még 1-2 evőkanál vizet, de ha nagyobb tojás-
sal készítjük, akkor már nem kell hozzá plusz víz.) A tésztamasszát a tepsi-
be egyengetjük és alsó-felső programon, 180 fokon kb. 13-15 percig sütjük. 

Közben a tojások fehérjét habosra verjük, majd hozzáadjuk a cukrot és 
tovább habosítjuk. Félretesszük. Egy lábasba öntünk 5 dl vizet, a maradék 1 
dl vízben simára keverjük a pudingporokat (csomómentesre), majd hozzáönt-
jük az 5 dl vízhez és közepes lángon, kevergetve, sűrűre főzzük. Levesszük 
a tűzhelyről, és a még forró pudingot összekeverjük a tojásfehérje habbal.

 Ha sült a tésztánk 13-15 percet és már szinte készre sült, kivesszük 
a sütőből, ráöntjük a vaníliás habot egyenletesen, és visszatesszük a sü-
tőbe, így sütjük még kb. 10 percig. 

A megsült süteményt kivesszük a sütőből, teljesen kihűtjük! 
A tejszínhabot előírás szerint felverjük a habfixálóval, majd rákenjük 

a kihűlt sütemény tetejére. Tejcsokoládét reszelünk rá. 
Tehetjük hűtőbe dermedni 1-2 órára a szebb szeletelés érdekében, 

de azonnal is szeletelhető már. Viszont mindenképp hűtőben tároljuk!


